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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน
และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ของภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนที่มี
คุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง อาทิ ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ และ/
หรือรัฐวิสาหกิจ ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากท่ีออก
โดยธนาคารพาณิชย์ และ/หรือตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงินที่ออกโดยบริษัทเอกชนช้ันดี ตราสารที่
ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ ในอันดับที่สามารถลงทุนได้  
(Investment Grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความ
น่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) เท่านั้น ส่วนที่
เหลือบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากและ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ    

       อน่ึง กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศเป็นหลัก อย่างไรก็ตามกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศได้ ในกรณีที่กองทุนสามารถหาโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติมใน
ตราสารสกุลเงินต่างประเทศหลังปิดความเสี่ยงค่าเงินที่ให้อัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น โดยอายุเฉลี่ยของตรา
สารหนี้ต่างประเทศในกองทุนจะไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี้กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 
20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

       กรณี ลงทุนในธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น จะต้องมีอันดับความน่าเช่ือถือสนับสนุน (Support 
Credit) ซึ่งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประเมินจากแนวโน้มที่ธนาคารดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุน
ทางการเงินจากรัฐบาลเมื่อมีกรณีจำเป็นกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งพิจารณาจากสภาวะ
ของตลาดการเงินในขณะนั้น กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด 

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดย
เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT) 

 

 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี ้ 

  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน       

ผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2563 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 มาเพื่อโปรดทราบ 

 
สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที ่31 สิงหาคม 2564 

ตลาดตราสารหนี้ 
ในปี 2564 นี้ เศรษฐกิจโลกเติบโตได้ค่อนข้างดีในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นหลักโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาที่มีการ

เติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่สูงมาก โดยในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้เศรษฐกิจสหรัฐนั้นเติบโตได้ถึง +6.6% ซึ่งปัจจัยหลักนั้นมาจาก
การที่เศรษฐกิจสหรัฐกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากการฉีดวัคซีน ซึ่งสหรัฐมีอัตราการฉีดวัคซีนท่ีสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก 
จึงส่งผลให้สหรัฐสามารถกลับมาเปิดเมืองได้ และเปิดเมืองอย่างเต็มรูปแบบในไตรมาส 3 ของปีนี้ ทางด้านอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐใน
เดือนกันยายนนั้น ได้มีการปรับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมาอยู่ที่ +5.3% ซึ่งปัจจัยหลัก ๆ น้ัน มาจากฐานท่ีต่ำมากเนื่องจากในปี 2563 น้ัน 
มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งนำไปสู่การปิดเมืองต่าง ๆ นอกจากนี้ เงินเฟ้อที่สูงน้ันยังคงมาจากการเริ่มเปิดเมืองใหม่ท่ีส่งผล
ให้มอีุปสงค์ของการเดินทางรวมถึงรถยนต์ที่สูงมากส่งผลให้ราคารถยนต์มือสองนั้นปรับตัวขึ้นไปกว่า 30%  และเมื่อบริษัทต่าง ๆ เริ่ม
กลับมาเปิดอีกครั้งก็พบกับปัญหาการขาดแรงงานจึงนำไปสู่การขึ้นค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้น ซึ่งได้ส่งผลกระทบไปสู่การใช้จ่ายและราคา
สินค้าที่สูงขึ้นตามไปด้วย ทางด้านตลาดแรงงานของสหรัฐก็ปรับตัวดีขึ้นเรื่อย ๆ ตามการเปิดเมือง โดยในปัจจุบันตัวเลขการว่างงาน
ของสหรัฐนั้นลดลงจากระดับที่สงูกว่า 10% ในช่วงปีท่ีแล้วลงมาสู่ระดับ 5.2% ซึ่งท้ังหมดนี้กเ็ป็นปัจจัยบวกต่อภาพเศรษฐกิจท้ังระบบ
เป็นอย่างมาก และยังคงมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเรื่อย ๆ โดย world bank ได้มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นจะสามารถฟื้นตัวกลับมาได้ใน
ระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ภายในสิ้นปีนี ้

ทางด้านธนาคารกลางสหรัฐนั้นก็ยังคงมีนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าภาพเศรษฐกิจที่แท้จริงจะ
ปรับตัวดีขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฟดมองว่าเงินเฟ้อของสหรัฐท่ีปรับตัวสงูขึ้นนั้นจะเป็นภาพท่ีเกิดขึ้นเพียงช่ัวคราว และตัวเลขดังกล่าวจะ
ลดลงกลับมาสู่ระดับ 2% ในป ี2565 เนื่องจากการปรับตัวข้ึนของเงินเฟ้อมาจากฐานที่ต่ำในป ี2563 เป็นหลัก โดยปัจจัยสำคัญที่ทาง
เฟดให้ความสำคัญมากกว่าในปัจจุบันนั้นก็คือเรื่องการจ้างงาน เนื่องจากเฟดต้องการให้การจ้างงานในสหรัฐนั้นปรับกลับไปได้เท่ากับ
ระดับก่อนเกิดโควิด-19 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวมีการตกงานถึง 20 ล้านตำแหน่ง โดยในปัจจุบันนั้นมีการจ้างงานกลับเข้ามาเพียง 12 
ล้านตำแหน่ง ดังนั้นเฟดเองก็คงส่งสัญญาณอย่างต่อเนื่องว่าจะไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปจนถึง ปลายปี 2565 โดยจะรักษา
ระดับดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ระดับ 0 - 0.25% ต่อไป อย่างไรก็ตามทางด้านเฟดเองก็ได้เริ่มพูดถึงการเริ่มต้นที่จะประชุมเกี่ยวกับแนว
ทางการลดการเข้าซื้อตราสารหนี้ หรือ QE Tapering ซึ่งจะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการขึ้นอัตราดอกเบีย้นโยบาย เนื่องจากในครั้งท่ี
ผ่านมาทางเฟดได้เริ่มลดก่อนเข้าซื้อสินทรัพย์จนหมดก่อนจึงเริ่มต้นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
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 เศรษฐกิจไทยก็เริ่มกลับมาฟื้นตัว แต่ยังคงเป็นไปได้อย่างช้า ๆ เนื่องจากการที่นักท่องเที่ยวจะยังไม่สามารถกลับมาได้อย่าง
เต็มที่ในปีนี้ และการกระจายของวัคซีนท่ีทำได้ช้า ดังนั้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะยังคงไม่กลับมาได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นธนาคาร
แห่งประเทศไทยยังคงคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะยงัไม่สามารถกลับไปยืนได้ในระดับก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ภายในปีนี้ ทางด้านนโยบาย
ทางการเงินยังคงอยู่ในระดับผ่อนคลายต่อไป เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และตลาดคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะ
ยังคงไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้ รวมถึงปีหน้า แต่อย่างไรก็ตามจากดุลบัญชีเดินสะพัดที่ติดลบมาตอ่เนื่อง จึงส่งผลลบต่อ
ค่าเงินบาทในทิศที่อ่อนค่า โดยปัจจัยจากท้ังในและนอกประเทศส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี มีการ
ปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่อัตราผลตอบพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวนั้นปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนในฝั่งสหรัฐ นอกจากนั้นใน
ระยะข้างหน้านั้นยังคงมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง จากโอกาสการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ทั่วโล ก
โดยเฉพาะสหรัฐ และการเพิ่มปริมาณอุปทานของตราสารหนี้ท้ังไทยและต่างประเทศ 

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัท
ยังคงยืนยันในความตั้งใจ และทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป และหากท่านมีข้อสงสัย
ประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 
หรือท่ีอีเมล lhfund@lhfund.co.th 

 

    ขอแสดงความนับถือ 

                   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดสะสมมูลค่า 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 

 
 

     
 
           ขอ้มลู ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2564 
 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ

ดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
 ชนิดจ่ายเงินปันผล 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 

 
 

 

 
          ข้อมูล ณ วันที ่31 สิงหาคม 2564 

 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ

ดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 
 

 
 
 

   
           ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 
 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ

ดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 
 

 
 

 
 

 

 
                ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                          

             ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ

ดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT) 

รายงานสถานะการลงทนุ การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 412,896,257.79            98.45                 

พันธบัตรรัฐบาล

     อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี 62,958,159.86              15.01                 

     อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี 65,040,440.54              15.51                 

เงินฝากธนาคาร 1,157,194.94               0.28                  

หุ้นกู้

     อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี 89,495,878.42              21.34                 

     อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี 194,244,584.03            46.31                 

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 6,507,112.81               1.55                  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 419,403,370.60         100.00             
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT) 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ 
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 

 
 

อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุตธิรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.27 1,135,168.64 1,135,806.32

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 0.01 21,384.28 21,388.62

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 0.00 0.00 0.00

          รวมเงินฝากธนาคาร 0.28 1,157,194.94

พนัธบัตรรัฐบาล

กระทรวงการคลงั 15.51 64,000.00 65,040,440.54

ธนาคารแห่งประเทศไทย 15.01 63,000.00 62,958,159.86

          รวมพนัธบัตรรัฐบาล 30.52 127,998,600.40

หุ้นกู้

KNM GROUP BERHAD 2.41 10,000.00 10,112,560.80

SPV-SMC (8) Co.,Ltd. 2.20 1,200.00 9,230,127.47

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 2.38 10,000.00 10,001,521.00

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพ่ืออตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ 2.83 11,672.00 11,855,736.77

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 4.51 18,753.00 18,933,283.09

บริษัท เงินตดิล้อ จ ากดั (มหาชน) 5.22 21,680.00 21,890,702.07

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 3.38 13,504.00 14,155,843.64

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 2.19 9,000.00 9,200,244.87

บริษัท โตโยต้าลสิซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 5.96 25,000.00 25,016,992.80

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 3.28 13,000.00 13,762,101.01

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 1.67 7,000.00 6,986,557.06

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 3.15 13,000.00 13,198,643.09

บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 3.05 12,168.00 12,800,589.63

บริษัท แผน่ดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 4.44 18,500.00 18,639,424.43

บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 5.93 24,636.00 24,867,753.96

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0.96 4,000.00 4,045,270.60

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 0.46 1,900.00 1,928,937.23

บริษัท ลสีซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั 1.21 5,000.00 5,058,735.35

บริษัท อิออน ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 2.44 10,000.00 10,215,860.20

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 5.15 20,794.00 21,601,681.58

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 2.34 10,000.00 9,821,528.10

บริษัทบริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 2.48 10,000.00 10,416,367.70

          รวมหุ้นกู้ 67.65 283,740,462.45

รวมเงินลงทุน 98.45 412,896,257.79

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ 1.55 6,507,112.81

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 419,403,370.60

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT) 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน 
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 
 
 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ TRIS Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป 
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด 

และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 
AA มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA 
A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่

มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการ
ชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

ประเภท ผู้ออก อันดับ มูลค่าตาม

ความน่าเช่ือถือ ราคาตลาด

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย 62,958,159.86

พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง 65,040,440.54

เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 1,135,806.32                     

เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 21,388.62                         

หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน SPV-SMC (8) Co.,Ltd. AA(TRIS) 9,230,127.47                     

หุ้นกู้ KNM GROUP BERHAD AAA(TRIS) 10,112,560.80                   

หุ้นกู้ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท A(TRIS) 10,001,521.00                   

หุ้นกู้ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี A(TRIS) 11,855,736.77                   

หุ้นกู้ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) A(TRIS) 18,933,283.09                   

หุ้นกู้ บริษัท เงินติดล้อ จ ากัด (มหาชน) A(TRIS) 21,890,702.07                   

หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) A+(TRIS) 14,155,843.64                   

หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) A-(TRIS) 9,200,244.87                     

หุ้นกู้ บริษัท โตโยต้าลิสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด AAA(TRIS) 25,016,992.80                   

หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) AA(TRIS) 13,762,101.01                   

หุ้นกู้ บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) A+(TRIS) 6,986,557.06                     

หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) A(TRIS) 13,198,643.09                   

หุ้นกู้ บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) A+(TRIS) 12,800,589.63                   

หุ้นกู้ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) A-(TRIS) 18,639,424.43                   

หุ้นกู้ บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) A(TRIS) 24,867,753.96                   

หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) A(TRIS) 4,045,270.60                     

หุ้นกู้ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) A(TRIS) 1,928,937.23                     

หุ้นกู้ บริษัท ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด AAA(FITCH) 5,058,735.35                     

หุ้นกู้ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) A-(TRIS) 10,215,860.20                   

หุ้นกู้ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) A-(TRIS) 21,601,681.58                   

หุ้นกู้ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) AA-(TRIS) 9,821,528.10                     

หุ้นกู้ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) A-(TRIS) 10,416,367.70                   
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BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปาน
กลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้
ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะ
หมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ  

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตาม
กำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเง่ือนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชำระหนี้ได้ 

D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ

เครดิตภายในระดับเดียวกัน 

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครอง
จากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมี
เครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะ
สั้นในระดับที่น่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 

T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการ
ชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของ       การ
เปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาส      ที่จะเกิด
การเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถใน
การชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้น 
ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive  หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 

Stable  หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

 



 

 

 16  

 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT) 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ Fitch Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเช่ือถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับ
ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือท่ีมีความเสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 

AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความ
น่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือขั้น
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันปานกลางเมื่อเปรยีบเทียบกับผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี
มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถใน
การชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระ
หนี้ตามเง่ือนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระ
หนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 
การปฏิบัติตามเง่ือนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ใน
ระดับหนึ่งเท่าน้ัน และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาวะที่
เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ
ไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินข้ึนอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

D(tha) อันดับความน่าเช่ือถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ใน
ปัจจุบัน 

คำอธิบายการจัดอนัดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถข้ันสูงสุดในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเช่ือถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเช่ือถือที่มี
ความเสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตรา
สารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเช่ือถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+”  
แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเช่ือถือท่ีกำหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 
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F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่
แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ไดร้ับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูง
กว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอน
มากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแลการเงินในทางลบระยะสั้น 

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน
ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

เครื่องบ่งช้ีพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออก
จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือ
สำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเช่ือถือขึ้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)” 

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะ
สั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นัก
ลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่า ว 
สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งช้ีแนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเช่ือถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งช้ี
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้น 
ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT) 

รายงานสรุปเงินลงทุน 
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 

 
 
 
 

 
 

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 
วนัท่ี รายละเอียด การด าเนินการแก้ไข 

  
 

 

 
 
 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสยีงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสยีงไดท้ี่ website ของบริษัทจัดการ 
www.lhfund.co.th 

 

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม 
 กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2563 ถึง
วันท่ี 31 สิงหาคม 2564 ตามรายชื่อ ดังนี้ 

  
 - บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 
 
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด www.lhfund.co.th และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 127,998,600.40                      30.52               

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ 10,387,322.41                        2.48                

หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่ังจ่าย/รับอาวัล/ค้ าประกัน

(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถ 274,510,334.98                      65.45               

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต่ ากว่าอันดับท่ี                                      -                  -

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV 

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่งจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission) 
 

 
 
 

 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 
 
 
 
 

จ านวน บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

1 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8 ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9 ธนาคารออมสิน ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14 ธนาคารธนชาต จ ากัด(มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จ ากัด ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด(มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน)   ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19 Bank of China ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จ ากัด ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ช่ือกองทุน PTR

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี 1.8763
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT) 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 
 
 

 
 
 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 372.68 0.092 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 125.65 0.031 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee)** 1,604.60 0.396 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.94, 0.81

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 64.00 0.016 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 75.20 0.019 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด*** 2,242.13 0.554

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี

**  ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิละชนดิจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิรอ้ยละ 0.94

    ชนดิสะสมมลูค่า ชนดิผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบรหิารจดัการและชนดิช่องทางอเิลก็ทรอนกิส ์ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81

***  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ

จำนวนผู้ถือหน่วย (ราย) สัดส่วน (ร้อยละ) 
N/A N/A 












































