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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหลักทรพัย์หรอืทรพัย์สินอนัเป็นหรอืเกี่ยวข้องกบัตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงนิ 

และ/หรอืเงนิฝากของภาครฐั และ/หรอืภาคเอกชนที่ใหผ้ลตอบแทนทีด่เีหมาะสมกบัระดบัความเสี่ยง ที่เสนอ
ขายในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ อาท ิตราสารแห่งหนี้ที่ภาครฐั และ/หรอืรัฐวสิาหกิจ เป็นผูอ้อก ผู้ส ัง่จ่าย 
ผูร้บัรอง ผู้รบัอาวลั หรอืผู้ค ้าประกนั ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงนิ และ/
หรอืเงนิฝากทีธ่นาคารพาณิชย ์ธนาคารทีก่ฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ และ/หรอืบรษิทัเงนิทุน เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย 
ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืค ้าประกนั ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงนิทีบ่รษิทัเอกชนชัน้ด ีเป็นผู้
ออก ผู้ส ัง่จ่าย ผู้รบัรอง ผู้รบัอาวัล ผู้สลักหลัง หรือค ้าประกัน ทัง้นี้  การลงทุนในตราสารที่เสนอขายใน
ต่างประเทศจะมมีูลค่ารวมกนัทัง้สิ้นไม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ในกรณีทีก่องทุนมี
การลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ทัง้
จ านวน  

กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสีย่ง (Hedging) โดยเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์หรอืได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอาจลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่ง    
ตราสารหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรอืตราสาร
หนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities)  

ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยจะพจิารณา
ลงทุนเฉพาะทีม่ลีกัษณะเป็นตราสารหนี้ทีผู่อ้อกมสีทิธใินการบงัคบัไถ่ถอนคนืก่อนก าหนด (callable) หรอืตรา
สารหนี้ที่ผู้ถือมสีทิธิเรยีกให้ผู้ออกช าระหนี้คนืก่อนก าหนด (puttable) โดยมกีารก าหนดผลตอบแทนไวอ้ย่าง
แน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผนัแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงนิหรอือัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการ
ก าหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจยัอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม และกองทุนอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึ่ง
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging)  และจะลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (derivatives) ทีแ่ฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ทีเ่ป็น puttable / callable bond เท่านัน้ 

ส่วนที่เหลือบรษิัทจดัการอาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งเงนิฝากและ/หรอืหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอื
การหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ 

กองทุนจะด ารงอายุถวัเฉลี่ยของทรพัย์สนิที่ลงทุนของกองทุน (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1 ปีโดยประมาณ 
ทัง้นี้ อายุถวัเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุนของกองทุน (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง อาจเกนิ 1 ปี ได้
ในบางกรณี เช่น ในช่วงระยะรอการลงทุนซึ่งมรีะยะเวลาประมาณ 30 วนันับแต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกอง
ทรพัย์สนิ หรอืในช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วนัท าการก่อนเลิกโครงการ หรอืช่วงที่มกีารสัง่ซื้อหรอืไถ่ถอน
หน่วยลงทุนมากผดิปกต ิเป็นตน้ โดยไม่ถอืว่าด าเนินการผดิไปจากหนังสอืชี้ชวนส่วนโครงการ และถอืว่าไดร้บั
ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสัน้ พลสั  

 

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

ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2563 ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2563 มาเพื่อโปรดทราบ 

 
สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

ตลาดตราสารหน้ี 

ภาพรวมตลาดตราสารหนี้ของไทยในช่วงวนัที ่1 ม.ีค. 63  - 31 ส.ค. 63 อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลในช่วง

อายุ 0-3 ปี ปรบัตวัลดลง 24-49 bps ตามการปรบัลดอตัราดอกเบีย้ของคณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) ลง 2 ครัง้รวม 

50 bps ในช่วงดงักล่าว มาอยู่ที่ 0.50% ต่อปี ภาพรวมเศรษฐกิจไทยยงัคงมีแนวโน้มชะลอตัว ส่งผลให้ภาคการใช้จ่าย 

รวมทัง้ภาคการผลติ และการส่งออก มกีารหดตวัอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะมกีารเร่งการใช้จ่ายภาครฐั และการผ่อนคลาย

การลอ็กดาวน์ในประเทศรวมทัง้ในต่างประเทศ อย่างไรกต็ามตลาดคาดว่าจะยงัคงไม่เหน็ภาพการเตบิโตภายในปีนี้เน่ืองจาก

กจิกรรมทางเศรษฐกจิต่าง ๆ ยงัท าไดอ้ย่างจ ากดั โดยเฉพาะนักท่องเทีย่วต่างประเทศทีย่งัคงไม่กลบัมาภายในปีนี้ ทางดา้น

อตัราเงนิเฟ้อไทยอยู่ในระดบัตดิลบอย่างต่อเน่ือง โดยปัจจยัหลกัยงัคงมาจากราคาพลงังานที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และอตัรา

เงนิเฟ้อพื้นฐานยงัคงเป็นบวกเพยีงเล็กน้อย โดยการประชุม กนง. ในรอบล่าสุดมาคณะกรรมการมมีติเป็นเอกฉันท์ ให้คง

อตัราดอกเบี้ยไวท้ีร่อ้ยละ 0.50 ต่อปี  ซึง่มกีารประเมนิว่าเศรษฐกจิไทยจะมกีารเตบิโตทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้องแต่ยงัคงตดิลบอยู่ที ่   

-7.8% แต่จะเตบิโตไดอ้ย่างชา้ ๆ ในปีหน้าเน่ืองจากจ านวนนักท่องเทีย่วจะยงัไม่กลบัมาเป็นปกต ิและเงนิเฟ้อจะมแีนวโน้มที่

ปรบัตวัสูงขึน้เลก็น้อยจากราคาพลงังานที่ปรบัเพิม่ขึ้น โดยในระยะต่อไปคณะกรรมการฯ คาดว่าจะใชเ้วลาไม่ต ่ากว่าสองปี

ก่อนทีก่จิกรรมทางเศรษฐกจิโดยรวมจะกลบัสู่ระดบัก่อน การแพร่ระบาดของไวรสั โควดิ -19 ซึ่งตลาดคาดว่าจะไม่มกีารขึ้น

อตัราดอกเบีย้นโยบายจนถงึปีหน้า 

ในขณะทีเ่ศรษฐกจิโลกกไ็ดร้บัผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 เช่นกนั โดยการปิดเมอืง

ในประเทศต่าง ๆ ส่งผลลบต่อกจิกรรมทางเศรษฐกจิโดยเฉพาะการจา้งงงานทีล่ดลงอย่างมาก โดยนโยบายการเงนิการคลงั

ทัว่โลก ส่งสญัญาณการมุ่งเน้นช่วยเหลอืเศรษฐกจิ ทัง้การเพิม่ปรมิาณเงนิในระบบและการคงอตัราดอกเบี้ยในระดบัต ่า โดย

ล่าสุด Fed ระบุว่าจ าเป็นต้องผ่อนคลายนโยบายการเงนิโดยการคงอตัราดอกเบี้ยนโยบายในระดบัต ่าต่อไปอย่างต่อเนื่อง

อย่างน้อง 2 ปี เพื่อเยยีวยาเศรษฐกิจ โดยจะมุ่งเน้นการประเมนิการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจจาก การพัฒนาการของตวัเลข      

การจา้งงานล่าสุดเปรยีบเทยีบกบัตวัเลขการจา้งงานก่อนเกดิการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 และ ตอ้งการใหเ้งนิเฟ้ออยู่ใน

ระดบัเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 2 ต่อปี เป็นปัจจยัหลกัในการตดัสนิใจทีจ่ะเริม่ขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

สถานการณ์ซื้อขายของนักลงทุนต่างชาตใินรอบบญัชเีป็นขายสุทธใินตลาดตราสารหนี้ไทย 6.6 หมื่นลา้นบาท โดย

เป็นขายสุทธติราสารหนี้ระยะสัน้ (ต ่ากว่า 1 ปี) 3.1 หมื่นล้านบาท และซื้อสุทธใินตราสารหนี้ระยะยาว (มากกว่า 1 ปี) 3.5 

หมื่นลา้นบาท 

 

ทัง้นี้ บรษิทัขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสงู ทีไ่ดม้อบความไวว้างใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุนของ

ท่าน บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดต่อไป และ

หากท่านมีข้อสงสยัประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทหลกัทรพัย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด 

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

 

 

ขอแสดงความนับถอื 

             บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั - ชนิดสะสมมูลค่า 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 
 

 
 

 
 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึ
ผลการด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 

 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 2,505,325,270.95         100.84            

พนัธบตัรรฐับาล

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 1,698,929,135.55         68.39             

เงนิฝากธนาคาร 311,146,035.62           12.52             

ตัว๋แลกเงนิ

     ตัว๋แลกเงนิทีบ่รษิทัเอกชนเป็นผูอ้อกและขึน้ทะเบยีนใน Thai BMA หรอืตลาดตราสารหนี้ 269,330,432.30           10.84             

หุน้กู้

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 220,953,086.83           8.89               

     อายคุงเหลอืมากกวา่ 1 ปี 4,966,580.65              0.20               

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (19,924,976.63)            (0.80)              

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น (19,924,976.63)            (0.80)              

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (1,094,534.56)             (0.04)              

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 2,484,292,248.54           100.00              
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รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Portfolio 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวามเสี่ยงต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวามเสี่ยงในระดบัต ่า ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสูง ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน 
ซึง่อาจส่งใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

ประเภท ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย 1,698,929,135.55                     

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 5,172,520.06                          

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศจนี สาขามาเก๊า A(TRIS) 305,962,147.45                       

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) AAA(FITCH) 11,368.11                              

ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) A+(TRIS) 49,966,558.50                         

ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) BBB+(TRIS) 119,803,444.80                       

ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ากดั (มหาชน) BBB+(TRIS) 99,560,429.00                         

หุน้กู้ บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 38,449,450.83                         

หุน้กู้ บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 40,377,207.00                         

หุน้กู้ บรษิทั เทเลคอมเอเซยี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) BBB+(TRIS) 4,966,580.65                          

หุน้กู้ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) AA(TRIS) 40,680,385.00                         

หุน้กู้ บรษิทั เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 101,446,044.00                       
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B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ท างธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

C มคีวามเสี่ยงในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงื่อนไขทีเ่อื้ออ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ อย่างมากจงึ
จะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

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

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะไดร้บัความ

คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว

ซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระ

หนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จ ัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อน

ความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลี่ยนแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็น

สกุลเงนิตราต่างประเทศ 

นอกจากกนี้ TRIS Rating ยงัก าหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดติ” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปไดข้องการ

เปลีย่นแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิ

การเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ

ช าระหนี้ของหน่วยงานนัน้ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลีย่นแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 
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สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถอืภายในประเทศไทย ซึ่งก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก าหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรอืค ้า
ประกนัโดยรฐับาล 

AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทยีบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย การ
ช าระหนี้ตามเงือ่นไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและความสามารถ
ในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ต ่าอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย การปฏิบตัิตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปได้ในปัจจุบนั แต่
ความมัน่คงยงัจ ากดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง
นัน้ไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึ้นอยู่กบัสภาวะที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจ
และการพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองค์กรหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้
ในปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สูงสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใตอ้นัดบัความน่าเชื่อถอืน้ีจะมอบใหส้ าหรบัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิล้ว
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จะก าหนดให้กบัตราสารทางการเงนิที่ออกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีที่มรีะดบัความน่าเชื่อถือสูงเป็น

พเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่า

พอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าว

จะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสูง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนั

ทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

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
นักลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถอืและแจ้งแนวโน้มทศิทางของการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึง่บ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหส้งูขึน้ “สญัญาณ
ลบ” จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะ
ไดร้บัการปรบัขึ้น ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกติสญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลา
สัน้ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

รายงานสรปุเงินลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 

 
 

 
  
 
 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหวา่งวนัท่ี 1 มนีาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 
 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

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

 
 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 1,698,929,135.55           68.39         

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 311,146,035.62              12.52         

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ 495,250,099.78              19.94         

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ - -

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 

http://www.lhfund.co.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสัน้ พลสั มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่  
1 มนีาคม 2563 ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2563 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั 

- ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)     
หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวม ได้ที่บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิทั

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั www.lhfund.co.th และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 
 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission)  

 
 

 

จ านวน บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

1 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

2 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

3 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

4 ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

5 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

6 ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

7 ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

8 ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

9 ธนาคารออมสนิ ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก้ จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

14 ธนาคารธนชาต จ ากดั(มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

15 บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

16 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตีี้ จ ากดั ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

17 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั(มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

18 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน)   ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

19 Bank of China ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

20 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

21 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

23 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

24 บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

25 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ีจ ากดั ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 
 
 

 
 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั 
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี  31 สิงหาคม 2563 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสัน้ พลสั 1.6700

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 2,398.32 0.065 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 579.59 0.016 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 699.51 0.019 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 35.29 0.001 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 3.59 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 47.08 0.001 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 3,763.38 0.102

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั(ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั  
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม  (ราคาทุน 2,497,665,485.73 บาท) 2,498,122,847.15
เงนิฝากธนาคาร 5,177,010.69
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ 2,025,413.10
ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัช ี- สทุธิ 7,885.24              
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน -                     
ลกูหนี้สญัญาซือ้ขายเงนิตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสทุธิ -                     
สนิทรพัยอ์ืน่ 97,175.47             
รวมสนิทรพัย์ 2,505,430,331.65

หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 463,017.40           
เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน -                     
เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน -                     
เจ้าหนี้สญัญาซือ้ขายเงนิตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสทุธิ 19,924,976.63       
หนี้สนิอืน่ 750,089.08           
รวมหนี้สนิ 21,138,083.11       
สนิทรพัยส์ทุธิ 2,484,292,248.54

สนิทรพัยส์ทุธิ
ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 2,367,782,438.47   
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล (87,542,089.17)
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน 204,051,899.24
สนิทรพัยส์ทุธิ 2,484,292,248.54

สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วย 10.4920
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) 236,778,243.8289
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 

ช่ือย่อ  จ ำนวนหน่วย / 

มูลค่ำที่ตรำไว้

 มูลค่ำยุติธรรม 

(บำท)

อัตรำส่วนของ

มูลค่ำยุติธรรม

(%)

อัตรำ

ดอกเบีย้

วันครบก ำหนด

  

ธนาคารแห่งประเทศจีน สาขามาเก๊า         2,900,000.0000           107,517,790.00 4.30 0.02 22 กมุภาพนัธ์ 2564

ธนาคารแห่งประเทศจีน สาขามาเก๊า         2,850,000.0000           105,664,035.00 4.23 0.08 1 มีนาคม 2564

ธนาคารแห่งประเทศจีน สาขามาเก๊า         2,500,000.0000             92,687,750.00 3.71 0.08 5 มีนาคม 2564

          305,869,575.00 12.24

  

บริษัท เอเซียเสริมกิจลสีซ่ิง จ ากดั (มหาชน) ASK20N13A     100,000,000.0000             99,560,429.00 3.99 - 13 พฤศจิกายน 2563

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั(มหาชน) CPF20918A       50,000,000.0000             49,966,558.50 2.00 - 18 กนัยายน 2563

บริษัทเมืองไทยลสีซ่ิง จ ากดั (มหาชน) MTC20915B       60,000,000.0000             59,978,483.40 2.40 - 15 กนัยายน 2563

บริษัทเมืองไทยลสีซ่ิง จ ากดั (มหาชน) MTC20N27A       60,000,000.0000             59,824,961.40 2.39 - 27 พฤศจิกายน 2563

            269,330,432.30 10.78

    

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/62 CB20903A       20,000,000.0000             19,999,468.60 0.80 - 3 กนัยายน 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/182/63 CB20903B       55,000,000.0000             54,998,719.05 2.20 - 3 กนัยายน 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 22/91/63 CB20903C     160,000,000.0000           159,996,204.80 6.41 - 3 กนัยายน 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/182/63 CB20910A     104,000,000.0000           103,989,925.52 4.16 - 10 กนัยายน 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 23/91/63 CB20910B       50,000,000.0000             49,995,254.00 2.00 - 10 กนัยายน 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/182/63 CB20917A       90,000,000.0000             89,981,428.50 3.60 - 17 กนัยายน 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 24/91/63 CB20917B     204,000,000.0000           203,965,350.60 8.17 - 17 กนัยายน 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/363/62 CB20D03A       12,000,000.0000             11,985,189.24 0.48 - 3 ธนัวาคม 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 22/182/63 CB20D03B     103,000,000.0000           102,871,565.18 4.12 - 3 ธนัวาคม 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 31/91/63 CB20N05C     100,000,000.0000             99,912,816.00 4.00 - 5 พฤศจิกายน 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/91/63 CB20N12B     297,000,000.0000           296,730,748.71 11.88 - 12 พฤศจิกายน 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/91/63 CB20N19B       70,000,000.0000             69,925,840.60 2.80 - 19 พฤศจิกายน 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/364/62 CB20O01A       73,000,000.0000             72,971,621.98 2.92 - 1 ตลุาคม 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/91/63 CB20O01C     100,000,000.0000             99,964,054.00 4.00 - 1 ตลุาคม 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/182/63 CB20O08A         5,000,000.0000               4,997,543.00 0.20 - 8 ตลุาคม 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/91/63 CB20O08B       40,000,000.0000             39,980,698.40 1.60 - 8 ตลุาคม 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 28/91/63 CB20O15B       40,000,000.0000             39,977,530.40 1.60 - 15 ตลุาคม 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 29/91/63 CB20O22B         5,000,000.0000               4,996,788.35 0.20 - 22 ตลุาคม 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 17/182/63 CB20O29A       40,000,000.0000             39,969,037.60 1.60 - 29 ตลุาคม 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 28/182/63 CB21114A       30,000,000.0000             29,946,306.00 1.20 - 14 มกราคม 2564

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 30/182/63 CB21128A       12,000,000.0000             11,975,556.72 0.48 - 28 มกราคม 2564

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/182/63 CB21211A       90,000,000.0000             89,797,488.30 3.59 - 11 กมุภาพนัธ์ 2564

          1,698,929,135.55 68.01

เงินฝากประจ า

รวม เงินฝากประจ า

ตัว๋แลกเงิน

รวม ตัว๋แลกเงิน

พนัธบตัร

รวม พนัธบตัร
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือย่อ  จ ำนวนหน่วย / 

มูลค่ำที่ตรำไว้

 มูลค่ำยุติธรรม 

(บำท)

อัตรำส่วนของ

มูลค่ำยุติธรรม

(%)

อัตรำ

ดอกเบีย้

วันครบก ำหนด

    

บริษัท ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) CK20NA       20,000,000.0000             20,028,919.00 0.80 2.24 3 พฤศจิกายน 2563

บริษัท ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) CK215A       20,000,000.0000             20,190,008.60 0.81 2.97 26 พฤษภาคม 2564

บริษัท เฟรเซอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) FPT215A     100,000,000.0000           100,563,852.00 4.03 2.80 9 พฤษภาคม 2564

บริษัท ควอลติีเ้ฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) QH20NB       20,000,000.0000             20,043,333.40 0.80 2.97 12 พฤศจิกายน 2563

บริษัท ควอลติีเ้ฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) QH213A       18,000,000.0000             18,032,112.00 0.72 2.16 5 มีนาคม 2564

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) TBEV209A       20,000,000.0000             20,012,351.00 0.80 2.60 19 กนัยายน 2563

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) TBEV213B       20,000,000.0000             20,163,595.60 0.81 3.00 22 มีนาคม 2564

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) TRUE232A         5,000,000.0000               4,959,532.70 0.20 3.43 17 กมุภาพนัธ์ 2566

            223,993,704.30 8.97

     2,498,122,847.15 100.00

หุ้นกู้

รวม หุ้นกู้

รวมเงินลงทุน - 100% (รำคำทุน 2,497,665,485.73 บำท) 



 

 

19 

 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั  
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี  31 สิงหาคม 2563 
 

 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

รายได้จากการลงทุน
รายได้จากดอกเบีย้ 23,186,943.08

รวมรายได้ 23,186,943.08
ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ                                                                               2,398,320.25
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์                                                                       579,593.98
ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน                                                                              699,510.10
ค่าสอบบญัชี 35,287.52
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ 1,209,805.80

รวมค่าใช้จ่าย 4,922,517.65
รายได้จากการลงทุนสทุธิ 18,264,425.43
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อืน่

ก าไร (ขาดทุน) สทุธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (29,887,574.11)
ก าไร (ขาดทุน) สทุธทิีเ่กดิขึน้จากสญัญาป้องกนัความเสีย่ง -                  
ก าไร (ขาดทุน) สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 27,354,764.83    
ก าไร (ขาดทุน) สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากสญัญาป้องกนัความเสีย่ง 5,652,137.16

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) อืน่ 3,119,327.88
รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (20,479,169.90)
ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิน้ (8,917,542.18)

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ (29,396,712.08)
รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุน (26,277,384.20)
การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน (8,012,958.77)


