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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารหน้ี ประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอนัเป็นหรอืเกี่ยวข้องกบัตราสารแห่งหน้ี ตราสารทางการเงนิ 

และ/หรอืเงนิฝากของภาครฐั และ/หรอืภาคเอกชนที่ใหผ้ลตอบแทนที่ดเีหมาะสมกบัระดบัความเสี่ยง  ที่เสนอ

ขายในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ อาท ิตราสารแห่งหน้ีที่ภาครฐั และ/หรอืรฐัวสิาหกิจ เป็นผูอ้อก ผู้ส ัง่จ่าย 

ผูร้บัรอง ผู้รบัอาวลั หรอืผู้ค ้าประกนั ตราสารแห่งหน้ีภาคเอกชน เช่น ตราสารหน้ี ตราสารทางการเงนิ และ/

หรอืเงนิฝากทีธ่นาคารพาณิชย ์ธนาคารที่กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ และ/หรอืบรษิทัเงนิทุน เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย 

ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืค ้าประกนั ตราสารแห่งหน้ี ตราสารทางการเงนิที่บรษิทัเอกชนชัน้ด ีเป็นผู้

ออก ผู้ส ัง่จ่าย ผู้รบัรอง ผู้รบัอาวลั ผู้สลักหลัง หรือค ้าประกัน ทัง้น้ี การลงทุนในตราสารที่ เสนอขายใน

ต่างประเทศจะมมีูลค่ารวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน  ในกรณีที่กองทุน    

มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งส ัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อป้องกนัความเสี่ยง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ทัง้

จ านวน  

กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสีย่ง (Hedging) โดยเป็นไป

ตามหลกัเกณฑห์รอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตรา

สารหน้ีที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ/หรอืตราสารหน้ีที่

ไม่ได้รบัการจดัอันดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มี

ลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

ส่วนที่เหลือบรษิทัจดัการอาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งเงนิฝากและ/หรอืหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นหรอื

การหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ  

กองทุนจะด ารงอายุถวัเฉลี่ยของทรพัย์สนิที่ลงทุนของกองทุน (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1 ปีโดยประมาณ  

ทัง้น้ี อายถุวัเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุนของกองทุน (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหน่ึง อาจเกนิ 1 ปี ได้

ในบางกรณี เช่น ในช่วงระยะรอการลงทุนซึ่งมรีะยะเวลาประมาณ 30 วนันับแต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกอง

ทรพัย์สนิ หรอืในช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วนัท าการก่อนเลิกโครงการ หรอืช่วงที่มีการสัง่ซื้อหรอืไถ่ถอน

หน่วยลงทุนมากผดิปกต ิเป็นตน้ โดยไมถ่อืวา่ด าเนินการผดิไปจากหนงัสอืชี้ชวนสว่นโครงการ และถอืวา่ไดร้บั

ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มกีารแก้ไขเพิม่เตมิประกาศที่เกี่ยวขอ้ง

กบักฎเกณฑก์ารลงทุนซึ่งกระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทุนน้ีในภายหลงั รวมถงึกฎเกณฑก์ารลงทุนใน

สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถงึนโยบายการลงทุนอื่นใด บรษิทัจดัการจะด าเนินการปรบันโยบาย

การลงทุนดงักล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนด และใหถ้อืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสัน้ พลสั  

 

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด ์แอนด์ เฮ้าส ์จ ากดั ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน   

ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2562 ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2562 มาเพื่อโปรดทราบ 

 
สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

ตลาดตราสารหน้ี 

ภาพรวมตลาดตราสารหนี้ของไทยในช่วงวนัที ่1 มนีาคม 2562 ถงึ 31 สงิหาคม 2562 อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร

รฐับาลปรบัตัวลดลง ประมาณ 27 ถึง 120 Basis Point (bps) โดยธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ ลดอตัราดอกเบี้ย

นโยบายลง 25bps มาอยู่ทีร่ะดบั 1.50% ในการประชุมนโยบายการเงนิรอบเดอืนสงิหาคมจากประเมนิว่าเศรษฐกจิไทยชะลอ

ลงมากกว่าทีค่าดและเงนิเฟ้อมแีนวโน้มทีจ่ะต ่ากว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายเงนิเฟ้อทีร่อ้ยละ 1  

ช่วง 6 เดอืนที่ผ่านมาทศิทางการด าเนินนโยบายการเงนิธนาคารแห่งประเทศไทยกลบัมาผ่อนคลายลงหลงัจากที่

ธนาคารกลางสหรฐัฯส่งสญัญาณผ่อนคลายนโยบายต่อเนื่องโดยได้ลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลง 2 ครัง้ ในการประชุมเดอืน 

สงิหาคม และเดอืนกนัยายน 2562 รวม 50bps มาอยู่ที่ 2.00-1.75% ยุติวงจรปรบัขึน้อตัราดอกเบี้ยที่ปรบัขึน้รวม 9 ครัง้ 

ตัง้แต่เดือนธนัวาคม 2558 และยงัประกาศยุติการลดขนาดงบดุลลงเรว็ขึ้นจากเดิมที่ก าหนดไว้เดือนกันยายนส่งผลให้

ผลตอบแทนตราสารหนี้ระยะสัน้ช่วงดงักล่าวปรบัตวัลดลงตามการปรบัลดลงของอตัราดอกเบีย้นโยบาย 

ทัง้นี้แนวโน้มทศิทางผ่อนคลายนโยบายการเงนิต่อเนื่องทัว่โลกจะกดดนัใหอ้ตัราผลตอบแทนตราสารหนี้ระยะสัน้อยู่

ในระดบัต ่าตามทิศทางอตัราดอกเบี้ยนโยบาย จากข้อมูล ณ สิ้นเดือนสงิหาคม 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือน

กุมภาพนัธ์ 2562 พบว่าผลตอบแทน (Return) จากการลงทุนในตราสารหนี้ไทย เมื่อวดัจากดชันีชี้วดัของกองทุนรวม ซึ่ง

ได้แก่ Government Zero Rate Return Index อายุ 1 ปี 35% Corporate Zero Rate Return Index อายุ 1 ปี 35% และ

อตัราดอกเบี้ยระยะสัน้ LIBOR 1 ปี ณ วนัที่ลงทุน 30% ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อ

ค านวนผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุนอยู่ที ่+0.46% 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

ทัง้นี้ บรษิทัขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสงู ทีไ่ดม้อบความไวว้างใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุนของ

ท่าน บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดต่อไป และ

หากท่านมีข้อสงสยัประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทหลกัทรพัย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด 

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

 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

             บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

รายช่ือผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 สงิหาคม 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึ
ผลการด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 

 
รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 4,066,421,169.06       84.48                

พนัธบตัรรฐับาล

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 1,560,259,868.17       32.41                

เงนิฝากธนาคาร 123,989,810.22          2.58                  

ตัว๋แลกเงนิ

     ตัว๋แลกเงนิทีบ่รษิทัเอกชนเป็นผูอ้อกและขึน้ทะเบยีนใน Thai BMA หรอืตลาดตราสารหนี้ 678,180,787.00          14.09                

หุน้กู้

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 1,020,473,518.64       21.20                

     อายคุงเหลอืมากกวา่ 1 ปี 683,517,185.03          14.20                

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ 704,142,887.31          14.63                

เงนิฝากธนาคาร 704,142,887.31          14.63                

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 13,878,174.84           0.29                  

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 13,878,174.84           0.29                  

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ 29,079,301.88           0.60                  

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 4,813,505,309.55         100.00                  
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Portfolio 
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

 

 

ประเภท ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย 1,560,259,868.17                       

เงนิฝากธนาคาร ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ AAA+(FITCH) 80,666,301.38

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 3,997,141.16                             

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศจนี สาขามาเก๊า A(TRIS) 195,401,003.29                          

เงนิฝากธนาคาร DOHA BANK A(FITCH) 392,365,002.68                          

เงนิฝากธนาคาร AGRICULTURAL BANK OF CHINA A1(FITCH) 155,703,249.02                          

ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) A+(TRIS) 149,189,583.00                          

ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 309,485,600.10                          

ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 19,903,009.40                           

ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) BBB(TRIS) 149,787,702.00                          

ตัว๋แลกเงนิ บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 49,814,892.50                           

หุน้กู้ บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 56,516,036.00                           

หุน้กู้ บรษิทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) AA-(TRIS) 26,264,780.63                           

หุน้กู้ บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 109,949,988.41                          

หุน้กู้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั A-(TRIS) 74,448,262.82                           

หุน้กู้ บรษิทั เทเลคอมเอเซยี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) BBB+(TRIS) 321,578,448.45                          

หุน้กู้ บรษิทั บตัรกรุงศรอียธุยา จ ากดั AAA(TRIS) 55,503,859.95                           

หุน้กู้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 40,827,112.28                           

หุน้กู้ บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) A+(TRIS) 83,947,626.24                           

หุน้กู้ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 102,845,174.12                          

หุน้กู้ บรษิทั เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 163,789,068.80                          

หุน้กู้ บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) BBB+(TRIS) 40,536,815.20                           

หุน้กู้ บรษิทั ราชธาน ีลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 50,427,647.00                           

หุน้กู้ บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั(มหาชน) A(TRIS) 33,359,762.70                           

หุน้กู้ บรษิทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต้ ลสี จ ากดั AA(TRIS) 47,171,449.42                           

หุน้กู้ บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ากดั (มหาชน) BBB+(TRIS) 370,890,181.50                          

หุน้กู้ บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) A-(TRIS) 55,223,724.05                           

หุน้กู้ บรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 20,197,259.00                           

หุน้กู้ บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) AA-(TRIS) 50,513,507.10                           
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวามเสี่ยงต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสดุ และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงู แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑต์ ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน 
ซึง่อาจสง่ใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสงูมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑต์ ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สงูทีสุ่ด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงื่อนไขทีเ่อือ้อ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ อย่างมากจงึ
จะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

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

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มีอายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะไดร้บัความ

คุม้ครองจากการผดินดัช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว

ซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินดัช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระ

หนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จ ัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อน

ความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช 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 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูสดุของอนัดบัความน่าเชื่อถอืภายในประเทศไทย ซึง่ก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีส่ดุ” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก าหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรอืค ้า
ประกนัโดยรฐับาล 

AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสดุของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย การ
ช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและความสามารถ
ในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 
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B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ต ่าอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารห รอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย การปฏิบตัิตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปได้ในปัจจุบนั แต่
ความมัน่คงยงัจ ากดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง
นัน้ไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกจิ
และการพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้
ในปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สงูสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใตอ้นัดบัความน่าเชื่อถอืน้ีจะมอบใหส้ าหรบัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีส่ดุ” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิลว้

จะก าหนดให้กบัตราสารทางการเงนิที่ออกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีที่มรีะดบัความน่าเชื่อถือสูงเป็น

พเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่า

พอใจเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าว

จะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสงู

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพนั

ทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

D (tha) แสดงถงึการผดินดัช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตปุระกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชีพ้เิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทุกระดบั 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
นกัลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถอืและแจง้แนวโน้มทศิทางของการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึง่บ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหส้งูขึน้ “สญัญาณ
ลบ” จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะ
ไดร้บัการปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกติสญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลา
สัน้ๆ 

 
รายงานสรปุเงินลงทุน 

มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 

 

 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 1,560,259,868.17           32.41         

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 828,132,697.52              17.20         

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ 2,382,171,490.67           49.49         

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ - -

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

สดัสว่นเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหว่างวนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 
 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

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

 
 
 
 

รายงานรายช่ือของบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสัน้ พลสั มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่  

1 มนีาคม 2562 ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2562 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั     

หมายเหต ุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวม ไดท้ีบ่รษิทัจดัการโดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทั

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission)  

 
 

 

 

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 
 

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

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสัน้ พลสั 0.9503
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั 
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี  31 สิงหาคม 2562 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 3,247.03 0.065 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 784.70 0.016 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 947.05 0.019 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 35.19 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) 50.89 0.001 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 5,068.45 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 2562 

 
 
 
 
 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม  (ราคาทุน 4,743,780,297.80 บาท) 4,750,749,221.40
เงนิฝากธนาคาร 3,977,295.32
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ 15,837,539.65
ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัช ี- สทุธิ 15,033.22            
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 29,972,704.20      
ลกูหนี้สญัญาซือ้ขายเงนิตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสทุธิ 13,878,174.84      
สนิทรพัยอ์ืน่ 90,801.91            
รวมสนิทรพัย์ 4,814,520,770.54

หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 870,507.08          
เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน -                    
เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน -                    
หนี้สนิอืน่ 144,953.91          
รวมหนี้สนิ 1,015,460.99        
สนิทรพัยส์ทุธิ 4,813,505,309.55

สนิทรพัยส์ทุธิ
ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 4,615,980,535.61
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล 31,760,594.70
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน 165,764,179.24
สนิทรพัยส์ทุธิ 4,813,505,309.55

สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วย 10.4279
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) 461,598,053.5545
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

ช่ือย่อ จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ 25,000,000.000 25,000,000.00         0.53 1.90 12 กุมภาพนัธ์ 2563

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ 25,000,000.000 25,000,000.00         0.53 1.90 15 เมษายน 2563

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ 30,000,000.000 30,000,000.00         0.63 1.90 7 เมษายน 2563

ธนาคาร เอบซี ีแบงก์ 2,000,000.000 61,142,000.00         1.29 3.55 2 มกราคม 2563

ธนาคาร เอบซี ีแบงก์ 3,000,000.000 91,713,000.00         1.93 3.09 5 มนีาคม 2563

ธนาคารแห่งประเทศจนี 3,000,000.000 91,713,000.00         1.93 3.45 22 มกราคม 2563

ธนาคารแห่งประเทศจนี 1,000,000.000 30,571,000.00         0.64 3.48 23 มกราคม 2563

ธนาคารแห่งประเทศจนี 31,660,000.000 30,571,000.00         0.64 3.50 3 กุมภาพนัธ์ 2563

ธนาคารแห่งประเทศจนี 10,000,000.000 38,974,000.00         0.82 2.20 7 เมษายน 2563

ธนาคารโดฮา 3,000,000.000 91,713,000.00         1.93 3.35 15 กรกฎาคม 2563

ธนาคารโดฮา 3,000,000.000 91,713,000.00         1.93 3.25 27 กรกฎาคม 2563

ธนาคารโดฮา 3,000,000.000 91,713,000.00         1.93 3.20 5 สงิหาคม 2563

ธนาคารโดฮา 3,800,000.000 116,169,800.00       2.45 3.15 20 สงิหาคม 2563

815,992,800.00       17.18

บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) CK19925A 170,000,000.000 169,780,076.10       3.57 - 25 กนัยายน 2562

บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) CK19O10A 140,000,000.000 139,705,524.00       2.94 - 10 ตุลาคม 2562

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั(มหาชน) CPF19D19A 150,000,000.000 149,189,583.00       3.14 - 19 ธนัวาคม 2562

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) KGI19N19A 50,000,000.000 49,814,892.50         1.05 - 19 พฤศจกิายน 2562

บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) PL19D12A 20,000,000.000 19,903,009.40         0.42 - 12 ธนัวาคม 2562

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จากดั (มหาชน) SAWAD19924A 150,000,000.000 149,787,702.00       3.15 - 24 กนัยายน 2562

678,180,787.00       14.27

พนัธบตัรธนาคารเเห่งประเทศไทยงวดที ่11/182/62 CB19912A 166,000,000.000 165,913,553.84       3.49 - 12 กนัยายน 2562

พนัธบตัรธนาคารเเห่งประเทศไทยงวดที ่24/91/62 CB19912B 150,000,000.000 149,921,947.50       3.16 - 12 กนัยายน 2562

พนัธบตัรธนาคารเเห่งประเทศไทยงวดที ่12/182/62 CB19919A 155,000,000.000 154,865,585.55       3.26 - 19 กนัยายน 2562

พนัธบตัรธนาคารเเห่งประเทศไทยงวดที ่13/182/62 CB19926A 35,000,000.000 34,958,493.85         0.74 - 26 กนัยายน 2562

พนัธบตัรธนาคารเเห่งประเทศไทยงวดที ่26/91/62 CB19926B 33,000,000.000 32,964,295.98         0.69 - 26 กนัยายน 2562

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่4/365/61 CB19D06A 90,000,000.000 89,660,420.10         1.89 - 6 ธนัวาคม 2562

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่26/182/62 CB19D26A 140,000,000.000 139,377,649.60       2.93 - 26 ธนัวาคม 2562

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่19/182/62 CB19N07A 123,500,000.000 123,166,522.83       2.59 - 7 พฤศจกิายน 2562

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่20/182/62 CB19N14A 1,000,000.000 996,907.67             0.02 - 14 พฤศจกิายน 2562

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่34/91/62 CB19N21B 147,000,000.000 146,512,295.16       3.08 - 21 พฤศจกิายน 2562

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่35/91/62 CB19N28B 100,000,000.000 99,664,200.00         2.10 - 28 พฤศจกิายน 2562

พนัธบตัรธนาคารเเห่งประเทศไทยงวดที ่27/91/62 CB19O03B 98,000,000.000 97,851,250.70         2.06 - 3 ตุลาคม 2562

พนัธบตัรธนาคารเเห่งประเทศไทยงวดที ่15/182/62 CB19O10A 110,000,000.000 109,825,152.80       2.31 - 10 ตุลาคม 2562

พนัธบตัรธนาคารเเห่งประเทศไทยงวดที ่28/91/62 CB19O10B 25,000,000.000 24,953,606.75         0.53 - 10 ตุลาคม 2562

พนัธบตัรธนาคารเเห่งประเทศไทยงวดที ่17/182/62 CB19O24A 70,000,000.000 69,846,853.30         1.47 - 24 ตุลาคม 2562

พนัธบตัรธนาคารเเห่งประเทศไทยงวดที ่30/91/62 CB19O24B 110,100,000.000 109,828,422.94       2.31 - 24 ตุลาคม 2562

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่27/182/62 CB20102A 10,000,000.000 9,952,709.60          0.21 - 2 มกราคม 2563

1,560,259,868.17     32.84

เงนิฝากประจ า

รวม เงนิฝากประจ า

ตัว๋แลกเงนิ

รวม ตัว๋แลกเงนิ

พนัธบตัร

รวม พนัธบตัร
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 

ช่ือย่อ จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) AP248A 55,000,000.000 55,172,400.80         1.16 2.62 19 สงิหาคม 2567

บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ากดั (มหาชน) ASK19920A 50,000,000.000 49,999,692.50         1.05 2.20 20 กนัยายน 2562

บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ากดั (มหาชน) ASK20130A 220,000,000.000 220,234,792.80       4.64 2.25 30 มกราคม 2563

บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ากดั (มหาชน) ASK20226A 100,000,000.000 99,998,847.00         2.11 2.00 26 กุมภาพนัธ์ 2563

บรษิทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต้ ลสี จ ากดั (มหาชน) AYCAL201A 47,000,000.000 47,078,196.25         0.99 2.13 29 มกราคม 2563

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) BJC199A 40,000,000.000 40,000,807.60         0.84 2.34 7 กนัยายน 2562

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) BJC199A 43,000,000.000 42,999,663.31         0.91 2.34 7 กนัยายน 2562

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) BTSG209A 40,000,000.000 40,323,835.60         0.85 2.58 7 กนัยายน 2563

บรษิทั เฟรเซอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) FPT215A 160,000,000.000 162,377,561.60       3.42 2.80 9 พฤษภาคม 2564

บรษิทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) GLOW19OA 25,700,000.000 25,774,424.63         0.54 4.77 8 ตุลาคม 2562

บรษิทัโฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั(มหาชน) HMPRO19DA 20,000,000.000 20,112,291.20         0.42 3.47 26 ธนัวาคม 2562

บรษิทัโฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั(มหาชน) HMPRO19OA 30,000,000.000 30,014,919.90         0.63 2.25 14 ตุลาคม 2562

บรษิทั บตัรกรุงศรอียธุยา จ ากดั KCC199B 55,000,000.000 55,005,514.85         1.16 2.08 26 กนัยายน 2562

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) MTC217A 40,000,000.000 40,343,061.60         0.85 3.40 11 กรกฎาคม 2564

บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั NTL19DB 14,000,000.000 14,019,473.30         0.30 2.23 14 ธนัวาคม 2562

บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั NTL207A 60,000,000.000 60,204,148.80         1.27 2.45 24 กรกฎาคม 2563

บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) PS199A 38,000,000.000 38,009,000.30         0.80 2.08 19 กนัยายน 2562

บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) PS19NA 64,400,000.000 64,537,027.74         1.36 2.63 29 พฤศจกิายน 2562

บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) QH19NA 7,000,000.000 7,014,002.94          0.15 2.58 29 พฤศจกิายน 2562

บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) QH19NA 102,000,000.000 102,204,042.84       2.15 2.58 29 พฤศจกิายน 2562

บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) SPALI199A 33,000,000.000 32,999,275.98         0.69 2.24 7 กนัยายน 2562

บรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน) SPCG19DA 20,000,000.000 20,071,949.40         0.42 2.97 16 ธนัวาคม 2562

บรษิทั การบนิไทย จ ากดั(มหาชน) THAI205A 30,000,000.000 30,098,038.20         0.63 2.35 3 พฤษภาคม 2563

บรษิทั การบนิไทย จ ากดั(มหาชน) THAI212A 25,000,000.000 26,096,271.75         0.55 5.14 7 กุมภาพนัธ์ 2564

บรษิทั ราชธานลีสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) THANI212D 50,000,000.000 50,314,263.50         1.06 2.67 1 กุมภาพนัธ์ 2564

บรษิทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) TRUE212A 3,000,000.000 3,043,810.89          0.06 3.80 25 กุมภาพนัธ์ 2564

บรษิทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) TRUE215A 300,000,000.000 303,239,247.00       6.38 3.70 24 พฤษภาคม 2564

บรษิทั ทรูมฟู เอช ยนูเิวอร์แซล คอมมวินเิคชัน่ จ ากดั TUC208A 15,000,000.000 15,029,203.95         0.32 3.15 16 สงิหาคม 2563

1,696,315,766.23     35.71

4,750,749,221.40      100.00

หุน้กู้

รวม หุน้กู้

รวมเงินลงทนุ - 100% (ราคาทนุ 4,743,780,297.80 บาท) 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั  
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี  31 สิงหาคม 2562 

 
 

(หน่วย : บาท)

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

รายไดจ้ากการลงทุน

รายไดจ้ากดอกเบี้ย 55,722,319.09

รายไดอ้ื่น 40,000.00

รวมรายได้ 55,762,319.09

คา่ใชจ่้าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ                                                                               3,247,032.15

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์                                                                       784,699.45

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน                                                                              947,051.05

คา่สอบบญัชี 35,191.55

คา่ใชจ่้ายอื่นๆ ในการด าเนินโครงการ 84,045.50

รวมคา่ใชจ่้าย 5,098,019.70

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 50,664,299.39

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) อื่น

ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลี่ยน (3,997,083.92)

ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิีเ่กดิขึน้จากสญัญาป้องกนัความเสี่ยง 13,695,400.00  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลี่ยน (939,000.00)

ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากสญัญาป้องกนัความเสี่ยง (12,104,180.58)

รวมรายได ้(คา่ใชจ่้าย) อื่น (3,344,864.50)

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิ้น 4,197,023.65

ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิ้น 6,516,264.58

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ 10,713,288.23

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุน 7,368,423.73

การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงาน 58,032,723.12


