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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด 
ดงันี้ 

• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(LHDEBT-R) 
• ชนิดจ่ายเงนิปันผล (LHDEBT-D) 
• ชนิดสะสมมลูค่า (LHDEBT-A) 

 

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอนัเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกบัตราสารแห่งหนี้ ตราสารทาง

การเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทัง้ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ของภาครฐั และ/หรือ

ภาคเอกชนที่มคีุณภาพและใหผ้ลตอบแทนที่ดเีหมาะสมกบัระดบัความเสี่ยง อาท ิตราสารแห่งหนี้ที่

ออกโดยภาครฐั และ/หรอืรฐัวสิาหกจิ ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงนิ 

และ/หรอืเงนิฝากทีอ่อกโดยธนาคารพาณิชย์ และ/หรอืตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงนิทีอ่อกโดย

บรษิัทเอกชนชัน้ด ีตราสารที่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรอืผูอ้อกตราสารอยู่ใน

อันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt 

จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร ( Issue rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 

(Investment grade) เท่านัน้ ส่วนทีเ่หลอืบรษิทัจดัการอาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งเงนิฝากและ/

หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ตามที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ    

       อน่ึง กองทุนกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ทีเ่สนอขายในประเทศเป็นหลกั อย่างไรกต็ามกองทุน

อาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ทีเ่สนอขายในต่างประเทศได ้ในกรณีทีก่องทุนสามารถหาโอกาสใน

การลงทุนเพิ่มเติมในตราสารสกุลเงินต่างประเทศหลงัปิดความเสี่ยงค่าเงนิที่ให้อตัราผลตอบแทน

เพิม่ขึน้ โดยอายุเฉลีย่ของตราสารหนี้ต่างประเทศในกองทุนจะไม่เกนิ 6 เดอืน ทัง้นี้กองทุนจะน าเงนิไป

ลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

       กรณี ลงทุนในธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ จะตอ้งมอีนัดบัความน่าเชื่อถอืสนับสนุน (Support 

Credit) ซึ่งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประเมินจากแนวโน้มที่ธนาคารดังกล่าวจะได้รับการ

สนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลเมื่อมีกรณีจ าเป็นกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซื้อขาย

ล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 

ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นที่ 

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑห์รอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้  

  

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน  

ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2562 ถงึวนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2563 มาเพื่อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

ตลาดตราสารหน้ี 

ภาพรวมตลาดตราสารหนีข้องไทยในช่วงวนัที่ 1 กันยายน 62  - 28 กุมภาพนัธ์ 63 อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล
ปรับตัวลดลงตลอดทัง้เ ส้น 7-50bps โดยช่วงอายุ 0-10 ปี ปรับตัวลง 44-57 bps ตามการปรับลดอัตราดอกเบีย้ของ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ลง 3 ครัง้ รวม 75 bps ในช่วงดงักล่าว มาอยู่ที่ 1.0% ต่อปี ณ วนัท่ี 5 ก.พ. 2563 อย่างไร
ก็ตามนกัลงทนุได้คาดการณ์ว่า ทาง กนง. อาจมีการปรับลดอตัราดอกเบีย้ลงอีก 1-2 ครัง้ได้ ในช่วงที่เหลือของปี 2563 เนื่องจาก
ตวัเลขเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอลงจากผลกระทบของ COVID-19 ซึง่กระทบการส่งออก การท่องเที่ยว การลงทนุภาคเอกชน ขณะที่
แผนเบิกจ่ายการลงทนุภาครัฐยงัล่าช้า 

นักลงทุนเลือกลงในตราสารหนีคุ้ณภาพดีมากขึน้ ส่วนต่างหุ้นกู้ เอกชนอายุ 3 ปีระดับเครดิต  A- ปรับเพิ่มขึน้ 9 bps 
จาก 103 bps มาที่ 112 bps ขณะที่ AA, AAA ปรับตวัลดลง 2-47 bps  

ค่าเงินบาทได้อ่อนค่าลงจากระดบั 30.63 ณ วนัท่ี 1 ก.ย. 2562 มาที่ 31.53 ณ วนัท่ี 29 ก.พ. 2563 จากค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐแข็งค่าขึน้อย่างรวดเร็ว จากการที่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกามีท่าทีฟืน้ตวัขึน้ โดยภาพการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา
และจีน ผ่อนคลายขึน้หลงัจากทัง้คู่ลงนามข้อตกลงเฟสแรก 15 ม.ค. 2563 ทีผ่่านมา โดยสหรัฐอเมริกาจะปรับลดภาษีลงคร่ึงหนึง่
จากอตัรา 15% ที่เรียกเก็บจากสินค้าน าเข้าจากจีนวงเงิน 1.2 แสนล้านดอลลาร์ และชะลอการเก็บภาษีเพิ่มเติมเพื่อแลกกบัการ
ที่จีนให้ค ามั่นสัญญาในการปฏิรูปโครงสร้าง รวมทัง้ซือ้สินค้าและบริการจากสหรัฐเอเมริกาพิ่มขึน้อีก 2 แสนล้านดอลลาร์ใน
ช่วงเวลา 2 ปีข้างหน้า ทัง้นีน้ายไมค์ เพนซ์ รองปธน.สหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าเร่ิมเดินหน้าการเจรจาข้อตกลงการค้าเฟสสอง
ระหว่างสหรัฐอเมริกากบัจีนต่อ และการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีจุดเร่ิมต้นจากประเทศจีนท าให้นกัลงทนุต้องการถือเงิน
สกุลดอลล่าร์และสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึน้ โดยนักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิในตลาดตราสารหนีไ้ทย 31.8 หมื่นล้านบาท 
แบ่งเป็นขายสทุธิตราสารหนีร้ะยะสัน้ (ต ่ากว่า 1 ปี) จ านวน 19.4 หมื่นล้านบาท และระยะยาว (มากกว่า 1 ปี) จ านวน 12.4 หมื่น
ล้านบาท 

ทัง้นีก้องทนุมีผลการด าเนินงานระยะ 6 เดือน อยู่ที่ +1.63% หรือ 3.29% ต่อปี 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

บรษิทัขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ทีไ่ดม้อบความไวว้างใจใหบ้รษิทับรหิารเงินลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสูงทีสุ่ดต่อไป  และหาก

ท่านมขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาได้ทีบ่รษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั หมายเลข

โทรศพัท ์02-286-3484 หรอืทีอ่เีมล ์lhfund@lhfund.co.th 

 

 

                                                                                 ขอแสดงความนับถอื 

               บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

รายช่ือผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (ชนิดสะสมมูลค่า) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2563 

 

 

 

 
 

 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2563 

 

 

 
 

 

 
ขอ้มลู ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (ชนิดขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

 
 

 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2563 



 

 

10 

 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุน
รวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนั  
ถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

   - ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 

 
รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในประเทศ 552,035,159.53              100.23             

พนัธบตัรรฐับาล

     อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 52,835,821.68                9.59                

     อายุคงเหลอืมากกว่า 1 ปี 25,303,024.01                4.59                

เงนิฝากธนาคาร 1,221,113.57                 0.22                

หุ้นกู้

     อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 72,262,280.41                13.12              

     อายุคงเหลอืมากกว่า 1 ปี 400,412,919.86              72.71              

ประเภทรายการคา้งรบัคา้งจ่ายหรอืหนีส้นิอื่น ๆ (1,303,983.75)                (0.24)               

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 550,731,175.78                  100.00                 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Portfolio 
มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

ประเภท ผูอ้อก อนัดบั มูลค่าตาม

ความน่าเช่ือถือ ราคาตลาด

พนัธบตัรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย 52,835,821.68

พนัธบตัรรฐับาล กระทรวงการคลงั 25,303,024.01             

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 1,199,767.62               

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 21,345.95                   

หุ้นกู้ ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 26,211,103.35

หุ้นกู้ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าไทยแลนด ์ไพรม์ พรอ็พเพอรต์ี้ A-(TRIS) 11,704,538.50             

หุ้นกู้ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์เพือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ A(TRIS) 11,997,819.21             

หุ้นกู้ บ.น ้าตาลมติรผล จก. A+(TRIS) 16,120,492.70             

หุ้นกู้ บรษิทั กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 21,840,431.68             

หุ้นกู้ บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 4,584,197.80               

หุ้นกู้ บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) AA-(TRIS) 1,884,239.01               

หุ้นกู้ บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 19,038,877.50             

หุ้นกู้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั A-(TRIS) 22,143,445.77             

หุ้นกู้ บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) A+(TRIS) 1,069,839.32               

หุ้นกู้ บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 24,056,941.92             

หุ้นกู้ บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) A(FITCH) 17,611,683.09             

หุ้นกู้ บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) A+(TRIS) 23,586,849.88             

หุ้นกู้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 2,229,990.02               

หุ้นกู้ บรษิทั เดมเลอรไ์ครสเลอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั AAA(FITCH) 14,509,187.40             

หุ้นกู้ บรษิทั โตโยตา้ลสิซิง่ (ประเทศไทย) จ ากดั AAA(TRIS) 20,642,265.33             

หุ้นกู้ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) AA(TRIS) 30,873,119.20             

หุ้นกู้ บรษิทั บตัรกรงุศรอียุธยา จ ากดั AAA(TRIS) 19,396,032.01             

หุ้นกู้ บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 4,403,286.05               

หุ้นกู้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 6,643,837.30               

หุ้นกู้ บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน) A+(TRIS) 2,317,381.57               

หุ้นกู้ บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) AAA(TRIS) 18,017,666.80             

หุ้นกู้ บรษิทั แผน่ดนิทอง พรอ็พเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 26,086,600.30             

หุ้นกู้ บรษิทั พฤกษา โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 8,968,282.35               

หุ้นกู้ บรษิทั พลงังานบรสิุทธิ ์จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 25,081,770.38             

หุ้นกู้ บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 19,651,499.05             

หุ้นกู้ บรษิทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) A+(TRIS) 6,673,328.78               

หุ้นกู้ บรษิทั อยุธยา แคปปิตอล ออโต ้ลสี จ ากดั AA(TRIS) 5,026,021.90               

หุ้นกู้ บรษิทั อิออน ธนสนิทรพัย์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 20,534,729.30             

หุ้นกู้ บรษิทั อีซี ่บาย จ ากดั AA+(FITCH) 11,216,565.15             

หุ้นกู้ บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จก.(มหาชน) A-(TRIS) 24,025,785.09             

หุ้นกู้ บรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 4,527,392.56               
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สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวามเสี่ยงต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวามเสี่ยงในระดบัต ่า ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสูง ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึง่
อาจส่งใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สูงที่สุด ผูอ้อกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยต้องอาศยัเงือ่นไขทีเ่อือ้อ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจงึ
จะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินัดช าระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ามก าหนด 
อนัดบัเครดติจาก AA ถึง C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อท้ายเพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของ

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะไดร้บัความ

คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว

ซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองด้านการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระ

หนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 
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T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อนัดบัเครดติทุกประเภททีจ่ดัโดย TRIS Rating เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี้ในตระกูลเงนิบาท ซึง่สะทอ้นความสามารถ

ในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็นสกุลเงนิตรา

ต่างประเทศ 

นอกจากนี้ TRIS Rating ยงัก าหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ

เปลีย่นแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิ

การเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทียบเท่ากบัความสามารถในการ

ช าระหนี้ของหน่วยงานนัน้ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลีย่นแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สูงสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถอืภายในประเทศไทย ซึ่งก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออก
ตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก าหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรอืค ้า
ประกนัโดยรฐับาล 

AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สูงมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถอืของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ไดต้รงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย การ
ช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและความสามารถ
ในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 
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B (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่าอย่างมนีัยส าคญัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศ
ไทย การปฏบิตัติามเงือ่นไขของตราสารหนี้และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบนั แต่ความมัน่คง
ยงัจ ากัดอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คืนตามก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนัน้ไม่
แน่นอน ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและ
การพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองค์กรหรอืตราสารหนี้ซึ่งก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้
ในปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สูงสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใต้อนัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหส้ าหรบัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิลว้

จะก าหนดให้กบัตราสารทางการเงนิที่ออกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีที่มรีะดบัความน่าเชื่อถือสูงเป็น

พเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัที่น่า

พอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าว

จะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสูง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัติามขอ้ผูกพนั

ทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พเิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่

มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าว ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบั “AAA (tha)” หรอือนัดบัทีต่ ่ากว่า “CCC (tha)” 

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ให้
นักลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถอืและแจง้แนวโน้มทศิทางของการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึง่บ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหสู้งขึน้ “สญัญาณ
ลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะ
ได้รบัการปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไว้ส าหรบัช่วงระยะเวลา
สัน้ๆ 

 
 

รายงานสรปุเงินลงทุน 

มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 
 

 
 
 
 

 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 78,138,845.69                          14.19            

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ 27,432,216.92                          4.98             

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัที่สามารถ 446,464,096.92                         81.07            

ลงทุนได ้(Investment grade)

(ง) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัที่ -                                          -               

สามารถลงทุนได ้(Investment grade) หรอืไมม่ ีRating

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูตอ่มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 0% NAV 
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รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

รอบ 6 เดือนระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 
 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 
 
 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี ่website ของบรษิทั
จดัการ www.lhfund.co.th 
 

 
 
 
 

รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 กนัยายน 
2562  ถงึวนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2563 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวม ไดท้ีบ่รษิทัจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั www.lhfund.co.th และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 
 

 

 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 
 

จ านวน บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

1 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

2 ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

3 ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

4 ธนาคารกรงุศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

5 ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

6 ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

7 ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

8 ธนาคารยูโอบ ีจ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

9 ธนาคารออมสนิ ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

10 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

11 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคท ีซมีโิก ้จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

12 บรษิทัหลกัทรพัย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

13 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

14 ธนาคารธนชาต จ ากดั(มหาชน) ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

15 บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อที่อยู่อาศยั ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

16 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีตีี้ จ ากดั ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

17 บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั(มหาชน) ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

18 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน)   ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

19 Bank of China ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

20 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

21 ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

22 ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

23 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

24 บรษิทัหลกัทรพัย์ เออีซ ีจ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

25 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคทบี ีจ ากดั ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ 1.2095
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใชจ่้ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุน* จ านวนเงนิ

Fund's Direct Expenses (หน่วย : พนับาท) เรยีกเกบ็จรงิ ตามโครงการ*

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 220.25 0.053 ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81

ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 63.87 0.015 ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee)** 814.93 0.197 ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.94, 0.81

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 29.84 0.007 ตามที่จ่ายจรงิ

ค่าที่ปรกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามที่จ่ายจรงิ

ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 11.52 0.003 ตามที่จ่ายจรงิ

รวมค่าใชจ่้ายทัง้หมด*** 1,140.41 0.275

ค่าใชจ่้ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 0.00 0.000 ตามที่จ่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี

**  ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิละชนดิจ่ายเงนิปันผลไมเ่กนิรอ้ยละ 0.94

    ชนดิสะสมมลูค่า ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81

***  ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์ และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ที่เกดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธิ



 

 

19 

 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี 
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 29  กมุภาพนัธ ์2563 

 

(หน่วย : บาท)
ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายุตธิรรม  (ราคาทุน 542,037,205.44 บาท) 548,086,526.72    
เงนิฝากธนาคาร 1,219,164.11        
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบี้ย 2,815,633.63        
ค่าใชจ่้ายจ่ายลว่งหน้า -                     
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 50,209,050.98      
สนิทรพัย์อื่น 61,711.20            
รวมสนิทรพัย์ 602,392,086.64

หนี้สนิ
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 237,534.07          
เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 51,189,324.33      
เจา้หนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน -                     
หนี้สนิอื่น 234,052.46          
รวมหนี้สนิ 51,660,910.86      
สนิทรพัย์สุทธิ 550,731,175.78

สนิทรพัย์สุทธิ
ทุนที่ไดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 466,407,680.03
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล 7,972,910.04
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน 76,350,585.71
สนิทรพัย์สุทธิ 550,731,175.78

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
สนิทรพัย์สุทธต่ิอหน่วยที่ค านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 11.8825               
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 11.8613               
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 10.8005               

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 42,931,492.9384   
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 505,015.3418       
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 3,204,259.7034    

46,640,767.9836   
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 29  กมุภาพนัธ ์2563 

 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

    

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 45/182/62 CB20507A    2,000,000.0000      1,996,399.50 0.36 - 7 พฤษภาคม 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/62 CB20514A    2,000,000.0000      1,996,005.38 0.36 - 14 พฤษภาคม 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 49/181/62 CB20604B    1,000,000.0000         997,533.50 0.18 - 4 มถุินายน 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/182/62 CB20611A    1,000,000.0000         997,380.03 0.18 - 11 มถุินายน 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 51/182/62 CB20618A  20,000,000.0000     19,941,342.40 3.64 - 18 มถุินายน 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 53/182/62 CB20702B    5,000,000.0000      4,983,458.35 0.91 - 2 กรกฎาคม 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/182/63 CB20709A  20,000,000.0000     19,931,593.60 3.64 - 9 กรกฎาคม 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/182/63 CB20730A    2,000,000.0000      1,992,108.92 0.36 - 30 กรกฎาคม 2563

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การบรหิารหนี้ใหกู้ต่้อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครัง้ที่ 1 LB26DA    7,000,000.0000      7,539,813.47 1.38 2.13 17 ธนัวาคม 2569

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การปรบัโครงสรา้งหนี้ (พ.ร.ก. ใหอ้ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิฯ 

พ.ศ.2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครัง้ที่ 1

LB29DA    6,000,000.0000      6,300,546.84 1.15 1.60 17 ธนัวาคม 2572

 พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การปรบัโครงสรา้งหนี้ (พ.ร.ก. ใหอ้ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิฯ 

พ.ศ 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครัง้ที่ 1

LB326A    4,000,000.0000      5,149,471.00 0.94 3.78 25 มถุินายน 2575

พนัธบตัรรฐับาลในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครัง้ที่ 18 LB356A    6,000,000.0000      6,214,931.70 1.13 1.60 17 มถุินายน 2578

      78,040,584.69 14.23

    

บรษิทั อิออน ธนสนิทรพัย์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) AEON20DA    5,000,000.0000      5,051,615.80 0.92 2.37 15 ธนัวาคม 2563

บรษิทั อิออน ธนสนิทรพัย์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) AEON22NA  15,000,000.0000     15,358,297.05 2.80 2.27 15 พฤศจกิายน 2565

บรษิทั. เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) AP235A    1,000,000.0000      1,051,052.95 0.19 3.17 17 พฤษภาคม 2566

บรษิทั. เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) AP235A  17,344,000.0000     18,229,462.36 3.33 3.17 17 พฤษภาคม 2566

บรษิทั. เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) AP238A    4,450,000.0000      4,574,655.22 0.84 2.42 19 สงิหาคม 2566

บรษิทั อยุธยา แคปปิตอล ออโต ้ลสี จ ากดั (มหาชน) AYCAL222A    5,000,000.0000      5,020,991.75 0.92 1.53 6 กุมภาพนัธ ์2565

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) BCH211A    4,336,000.0000      4,391,694.10 0.80 2.87 27 มกราคม 2564

บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน) BJC233A    2,168,000.0000      2,287,160.24 0.42 3.20 24 มนีาคม 2566

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) BTSG209A    2,000,000.0000      2,014,379.16 0.37 2.58 7 กนัยายน 2563

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) BTSG245A    4,336,000.0000      4,567,905.19 0.83 3.15 24 พฤษภาคม 2567

บรษิทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) CK215A    5,000,000.0000      5,106,123.65 0.93 2.97 26 พฤษภาคม 2564

บรษิทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) CK225A    5,000,000.0000      5,120,921.80 0.93 2.48 23 พฤษภาคม 2565

บรษิทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) CK226A    9,000,000.0000      9,218,598.84 1.68 2.46 28 มถุินายน 2565

บรษิทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) CK246B    4,336,000.0000      4,515,168.29 0.82 2.90 28 มถุินายน 2567

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) CPALL221A    5,000,000.0000      5,142,467.70 0.94 2.86 18 มกราคม 2565

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) CPALL221A    6,504,000.0000      6,689,321.98 1.22 2.86 18 มกราคม 2565

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) CPALL23OA    5,000,000.0000      5,650,988.90 1.03 5.35 31 ตุลาคม 2566

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) CPF251A    1,000,000.0000      1,066,663.98 0.20 3.05 24 มกราคม 2568

บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) CPFTH211A    6,504,000.0000      6,607,631.42 1.21 3.10 20 มกราคม 2564

บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) CPFTH295A  15,000,000.0000     16,805,337.45 3.07 4.00 30 พฤษภาคม 2572

บรษิทั พลงังานบรสิุทธิ ์จ ากดั(มหาชน) EA227A  19,300,000.0000     19,612,964.94 3.58 2.61 11 กรกฎาคม 2565

บรษิทั พลงังานบรสิุทธิ ์จ ากดั(มหาชน) EA228A    1,000,000.0000      1,010,966.37 0.18 2.41 15 สงิหาคม 2565

บรษิทั พลงังานบรสิุทธิ ์จ ากดั(มหาชน) EA228A    4,336,000.0000      4,383,550.18 0.80 2.41 15 สงิหาคม 2565

รวม พนัธบตัร

หุ้นกู้

พนัธบตัร
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 29  กมุภาพนัธ ์2563 

 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

บรษิทั อีซี ่บาย จ ากดั (มหาชน) EB227A    1,000,000.0000      1,024,796.40 0.19 2.24 22 กรกฎาคม 2565

บรษิทั อีซี ่บาย จ ากดั (มหาชน) EB241A  10,000,000.0000     10,171,475.60 1.86 1.79 24 มกราคม 2567

บรษิทั เฟรเซอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) FPT215A    6,504,000.0000      6,597,809.27 1.20 2.80 9 พฤษภาคม 2564

บรษิทั เฟรเซอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) FPT222A    4,336,000.0000      4,449,184.34 0.81 2.91 15 กุมภาพนัธ ์2565

บรษิทั เฟรเซอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) FPT225A    4,336,000.0000      4,468,429.46 0.82 3.00 9 พฤษภาคม 2565

บรษิทั เฟรเซอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) FPT251A    4,000,000.0000      4,022,083.80 0.73 2.36 14 มกราคม 2568

ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์เพือ่อุตสาหกรรม

 เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้

FTREIT238A    3,000,000.0000      3,078,988.17 0.56 2.63 8 สงิหาคม 2566

ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์เพือ่อุตสาหกรรม

 เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้

FTREIT238A    8,672,000.0000      8,900,328.47 1.62 2.63 8 สงิหาคม 2566

บรษิทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) GOLD22NA  16,500,000.0000     16,836,195.92 3.07 2.47 8 พฤศจกิายน 2565

บรษิทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) GOLD22NA    4,000,000.0000      4,081,502.04 0.75 2.47 8 พฤศจกิายน 2565

บรษิทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) GOLD252A    5,000,000.0000      5,008,610.05 0.91 2.28 24 กุมภาพนัธ ์2568

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) GPSC24NA    1,800,000.0000      1,871,645.92 0.34 2.24 8 พฤศจกิายน 2567

บรษิทั กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) GULF221A  21,247,000.0000     21,783,222.01 3.97 2.73 25 มกราคม 2565

บรษิทั บตัรกรงุศรอียุธยา จ ากดั KCC229A  19,000,000.0000     19,241,569.80 3.51 1.89 26 กนัยายน 2565

บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) LH22OA    6,504,000.0000      6,667,662.30 1.22 2.12 15 ตุลาคม 2565

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) LHBANK203  26,016,000.0000     26,020,259.86 4.75 1.75 30 มนีาคม 2563

บรษิทั เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั MBTH22NA  15,000,000.0000     14,509,187.40 2.65 - 28 พฤศจกิายน 2565

บรษิทั น ้าตาลมติรผล จ ากดั MPSC256B    4,000,000.0000      4,282,144.52 0.78 3.22 29 มถุินายน 2568

บรษิทั น ้าตาลมติรผล จ ากดั MPSC286A  10,500,000.0000     11,749,423.25 2.14 3.68 29 มถุินายน 2571

บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั NTL221A  21,680,000.0000     22,081,910.13 4.03 2.80 24 มกราคม 2565

บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) PSH223A    8,672,000.0000      8,865,905.23 1.62 2.78 28 มนีาคม 2565

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTTC20NA  17,344,000.0000     17,776,157.50 3.24 4.75 15 พฤศจกิายน 2563

บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) QH20NB    1,000,000.0000      1,012,975.49 0.19 2.97 12 พฤศจกิายน 2563

บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) QH20NB    8,672,000.0000      8,784,523.45 1.60 2.97 12 พฤศจกิายน 2563

บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) QH214A    4,336,000.0000      4,390,219.60 0.80 2.22 25 เมษายน 2564

บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) QH22NA    4,600,000.0000      4,703,294.33 0.86 2.30 27 พฤศจกิายน 2565

บรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน) SPCG21DA    4,336,000.0000      4,494,709.83 0.82 3.62 16 ธนัวาคม 2564

บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) TBEV233A  20,000,000.0000     20,888,852.60 3.81 2.76 22 มนีาคม 2566

บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) TBEV243A    5,000,000.0000      5,410,172.50 0.99 3.50 1 มนีาคม 2567

บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) TBEV243A    4,000,000.0000      4,328,138.00 0.79 3.50 1 มนีาคม 2567

บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) THAI21DA    4,336,000.0000      4,546,877.33 0.83 4.76 26 ธนัวาคม 2564

บรษิทั โตโยตา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากดั TLT228A  17,344,000.0000     17,624,262.56 3.22 1.82 16 สงิหาคม 2565

บรษิทั โตโยตา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากดั TLT232A    3,000,000.0000      3,005,564.85 0.55 1.34 27 กุมภาพนัธ ์2566

ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าไทยแลนด ์ไพรม์ พรอ็พเพอรต์ี้ TPRIME231A    5,000,000.0000      5,043,581.15 0.92 2.10 16 มกราคม 2566

ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าไทยแลนด ์ไพรม์ พรอ็พเพอรต์ี้ TPRIME271A    6,500,000.0000      6,626,054.63 1.21 2.74 16 มกราคม 2570

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) WHA224B        16,000.0000           16,333.43 0.00 2.95 24 เมษายน 2565

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) WHA226B    2,168,000.0000      2,203,971.52 0.40 2.75 30 มถุินายน 2565

    470,045,942.03 85.77

     548,086,526.72 100.00

รวม หุ้นกู้

รวมเงินลงทนุ - 100% (ราคาทนุ 542,037,205.44 บาท)
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ

รายไดจ้ากการลงทุน
รายไดจ้ากเงนิปันผล -                    
รายไดจ้ากดอกเบี้ย 4,522,032.51      

รวมรายได้ 4,522,032.51      
ค่าใชจ่้าย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ                                                                               220,250.48         
ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์                                                                       63,872.60          
ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน                                                                              814,926.95         
ค่าสอบบญัชี 29,835.26          
ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ในการด าเนนิโครงการ 283,998.14         

รวมค่าใชจ่้าย 1,412,883.43      
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 3,109,149.08
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่เกดิขึ้นทัง้สิ้น 1,432,836.48
ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่ยงัไมเ่กดิขึ้นทัง้สิ้น 2,617,353.37

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนที่เกดิขึ้นและยงัไมเ่กดิขึ้น 4,050,189.85
การเพิม่ขึ้น(ลดลง) ในสนิทรพัย์สุทธจิากการด าเนนิงาน 7,159,338.93

การเพิม่ขึ้นในสนิทรพัย์สุทธจิากการด าเนนิงานแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิบุคคลธรรมดาชนดิสะสมมลูค่า 7,012,716.56
ชนดิผูล้งทุนสถาบนัชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 101,539.49
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 45,082.88

7,159,338.93


