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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา โดยแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
เป็น 3 ชนิด ดงันี้ 

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

 

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอนัเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกบัตราสารแห่งหนี้ ตราสารทาง

การเงินและ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทัง้ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ของภาครัฐ และ/หรือ

ภาคเอกชนที่มคีุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ดเีหมาะสมกบัระดบัความเสีย่ง อาท ิตราสารแห่งหนี้ที่

ออกโดยภาครฐั และ/หรอืรฐัวสิาหกจิ ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงนิ 

และ/หรอืเงนิฝากทีอ่อกโดยธนาคารพาณิชย ์และ/หรอืตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงนิที่ออกโดย

บรษิัทเอกชนชัน้ด ีตราสารที่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรอืผู้ออกตราสารอยู่ใน

อันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt 

จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร ( Issue rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได ้

(Investment grade) เท่านัน้ ส่วนที่เหลอืบรษิัทจดัการอาจพจิารณาลงทุนในหรอืมีไว้ซึง่เงนิฝากและ/

หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ตามที่

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

       อนึ่ง กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศเป็นหลกั อย่างไรก็ตามกองทุนอาจ

พจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ทีเ่สนอขายในต่างประเทศได้ ในกรณีที่กองทุนสามารถหาโอกาสในการ

ลงทุนเพิม่เตมิในตราสารสกุลเงนิต่างประเทศหลงัปิดความเสีย่งค่าเงนิที่ใหอ้ตัราผลตอบแทนเพิม่ขึน้ 

โดยอายุเฉลีย่ของตราสารหนี้ต่างประเทศในกองทุนจะไม่เกนิ 6 เดอืน ทัง้นี้กองทุนจะน าเงนิไปลงทุน

ในต่างประเทศ ไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

       กรณี ลงทุนในธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ จะต้องมอีนัดบัความน่าเชื่อถอืสนบัสนุน (Support 

Credit) ซึ่งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประเมินจากแนวโน้มที่ธนาคารดังกล่าวจะได้รบัการ

สนับสนุนทางการเงินจากรฐับาลเมื่อมีกรณีจ าเป็นกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซื้อขาย

ล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 

ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นที ่

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

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

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้  

  
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์ แอนด ์ เฮา้ส ์ จ ากดั ขอน าสง่ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน       

ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2561 ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2562 มาเพื่อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

ตลาดตราสารหน้ี 

ภาพรวมตลาดตราสารหนี้ของไทยในช่วงวนัที่ 1 กนัยายน 2561 ถงึ 31 สงิหาคม 2562 อตัราผลตอบแทนอตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลปรบัตวัลดลง ประมาณ 18 ถึง 140 Basis Point (bps) โดยธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ 
ลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลง 25bps มาอยู่ที่ระดบั 1.50% ในการประชุมนโยบายการเงนิรอบเดือนสงิหาคมจากประเมนิว่า
เศรษฐกจิไทยชะลอลงมากกว่าทีค่าดและเงนิเฟ้อมแีนวโน้มทีจ่ะต ่ากว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายเงนิเฟ้อทีร่อ้ยละ 1  

ระยะเวลาทีผ่่านมาการด าเนินนโยบายการเงนิธนาคารแห่งประเทศไทยกลบัมาผ่อนคลายมากขึน้หลงัจากทีธ่นาคาร
กลางสหรฐัฯส่งสญัญาณผ่อนคลายนโยบายต่อเน่ืองโดยไดล้ดอตัราดอกเบีย้นโยบายลง 2 ครัง้ ในการประชุมเดอืน สงิหาคม 
และเดอืนกนัยายน 2562 รวม 50bps มาอยู่ที่ 2.00-1.75% ยุตวิงจรปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ที่ปรบัขึน้รวม 9 ครัง้ ตัง้แต่เดอืน
ธนัวาคม 2558 และยงัประกาศยุติการลดขนาดงบดุลลงเรว็ขึ้นจากเดิมที่ก าหนดไว้เดือนกนัยายนส่งผลให้ผลตอบแทน      
ตราสารหนี้ทัง้ระยะสัน้และยาวปรบัตวัลดลงตามการปรบัลดลงของอตัราดอกเบีย้นโยบาย 

ทัง้นี้แนวโน้มทศิทางผ่อนคลายนโยบายการเงนิต่อเน่ืองทัว่โลกท าใหร้าคาตราสารหนี้ และผลตอบแทนรวมปรบัตวั
เพิม่ขึน้จากขอ้มลู ณ กนัยายน ถงึสงิหาคม 2562 พบว่าผลตอบแทน (Return) จากการลงทุนในตราสารหนี้ไทย เมื่อวดัจาก
ดชันีชีว้ดัของกองทุนรวม ซึง่ไดแ้ก่ ThaiBMA Composite Bond Index) อยู่ที ่+15.02% 

 
บรษิทัขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสงู ทีไ่ดม้อบความไวว้างใจใหบ้รษิทับรหิารเงินลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดต่อไป และหาก

ท่านมขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถติดต่อมาไดท้ี่บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั หมายเลข

โทรศพัท ์02-286-3484 หรอืทีอ่เีมล ์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 ตราสารหน้ี (LHDEBT) 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

การแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบญัชี 
ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

เรือ่ง 
รายละเอียด 

วนัท่ีมีผล 
เดิม การแก้ไข 

ค าจ ากดัความ 
 

- เพิม่เตมิความหมายของบุคคลทีม่ี
ความสมัพนัธห์รอืเชื่อมโยงกบั
บรษิทัจดัการ 

11 กนัยายน 2561 

อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตาม
ผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคู่สญัญา 
(Single Entity Limit) 
• กรณี ตราสารทีม่ลีกัษณะ

ครบถว้น 
• กรณี ทรพัยส์นิเป็นตราสารหนี้

ทีม่ ีCredit rating อยู่ในระดบั 
Investment grade และตรา
สารทุนจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย ์

 
 

• ไม่เกนิอตัรา 20% ของ NAV 

• ไม่เกนิอตัรา 15% ของ NAV 
 
 
 

 
 

• ไม่เกนิอตัรา 10% ของ NAV 

• ไม่เกนิอตัรา 10% ของ NAV 
 

11 กนัยายน 2561 

อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตาม
ความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ี
ลงทุน (Concentration Limit) 
• ลงทุนในหน่วยลงทุน CIS 
 
 
 
• ลงทุนในหน่วยลงทุน Infra 
 

• ลงทุนในหน่วยลงทุน Property 
 

 
 

• ไม่เกนิอตัรา 25% ของ
จ านวนหน่วย CIS ทัง้หมด
ของ MF หรอืกองทุน CIS 
ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้ 
NAV 
 

• ไม่เกนิ 25% ของจ านวน
หน่วย Infra ทัง้หมดของ
กองทุน Infra ทีอ่อกหน่วย
นัน้ 

• ไม่เกนิ 25% ของจ านวน
หน่วย Property ทัง้หมดของ
กองทุน Property ทีอ่อก
หน่วยนัน้ 

 
 

• ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วย CIS ทัง้หมดของ MF 
หรอื กองทุน CIS 
ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้ 
 

• ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วย infra ทัง้หมดของ
กองทุน infra ทีอ่อกหน่วย
นัน้ 

• ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วย Property ทัง้หมดของ 
Property ทีอ่อกหน่วยนัน้   

11 กนัยายน 2561 

การด าเนินการเมื่อทรพัยสิ์นท่ี
ลงทุนขาดคณุสมบติัหรอืการ
ลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทุน 
• ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะที่

กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทุนทีก่ าหนด 
เป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั 
โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ 

 

 
 
 

• จดัท ารายงานโดยระบุ
รายละเอยีด ภายในวนัท าการ
ถดัจากวนัท าการสดุทา้ยของ
ระยะเวลา 5 วนัท าการ
ดงักล่าว 
 

 
 
 

• จดัท ารายงานโดยระบุ
รายละเอยีด ภายใน 3 วนัท า
การนบัแต่วนัครบระยะเวลา
ดงักล่าว  

 
 

11 กนัยายน 2561 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

เรือ่ง 
รายละเอียด 

วนัท่ีมีผล 
เดิม การแก้ไข 

• ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ี่
ไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้ก่อนวนัที ่
16 มกราคม พ.ศ. 2559 หาก
ปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมหรอื
หน่วยของกองทุนต่างประเทศ
ไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการ
ลงทุนทีค่ านวณตามความมี
สว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 
(concentration limit) เป็นเวลา 
5 วนัท าการตดิต่อกนั 

• ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. จดัท ารายงานโดยระบุ
รายละเอยีดจดัสง่รายงานต่อ
ส านกังานและผูด้แูล
ผลประโยชน์ ภายในวนัท า
การถดัไป 

2. แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่น
การลงทุนดงักล่าวภายใน
โอกาสแรก แต่ตอ้งไม่เกนิ
ระยะเวลา 90 วนันบัแต่วนั
ครบระยะเวลาดงักลา่ว   
 
 
 

 

• ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. จดัท ารายงานโดยระบุ
รายละเอยีดจดัสง่รายงานต่อ
ส านกังานและผูด้แูล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท า
การ  

2. หา้มมใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิ
โครงการเพื่อขยายวงเงนิ
ส าหรบัการเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร ์
จนกว่าการลงทุนจะเป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทุนที่
ก าหนด 

3. แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่น
การลงทุนดงักล่าวภายใน
โอกาสแรก แต่ตอ้งไม่เกนิ
ระยะเวลา 180 วนันบัแต่วนั
ครบระยะเวลาดงักล่าว   

รายละเอียดวิธีการรบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 
• กรณีกองทุนรวมมนีโยบายลงทนุ

ในทรพัยส์นิต่างประเทศ 
 
 
 

 
 

- 

 
 
• กรณีช าระเงนิค่าขายคนืหน่วย

ลงทุนมใิหน้บัรวมวนัหยุดท า
การในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกจิการจดัการ
กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ
ในท านองเดยีวกบัธุรกจิการ
จดัการกองทุนรวม  

11 กนัยายน 2561 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 
(ส าหรบักองทุนประเภท RMF 
และ LTF) 

- • ในกรณีทีม่เีหตุใหต้อ้งเลกิ
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะจดัใหม้กีารสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน หรอืโอนยา้ย
หน่วยลงทุนกองทุนรวมนี้ไปยงั
กองทุนรวมอื่นภายใตดุ้ลยพนิิจ
ของบรษิทัจดัการ  ทัง้นี้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

11 กนัยายน 2561 

บริษทัจดัการอาจไมข่าย ไม่รบัซ้ือ
คืน หรอืไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน 
หรอืค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ี
ได้รบัไว้แล้ว หรอือาจหยุดรบัค า

- • กรณี อยู่ในระหวา่งด าเนินการ
เปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุน
รวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการ
กองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ
ของตน ตามประกาศ

11 กนัยายน 2561 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

เรือ่ง 
รายละเอียด 

วนัท่ีมีผล 
เดิม การแก้ไข 

สัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรอืค าสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์
ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุน 
ของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการ
กองทุนรวม 

การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม
หรอืค่าใช้จ่าย 
• ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการได้

ด าเนินการลด และ/หรอืเพิม่
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย
ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ 
 

 
 

- 

 
 
• บรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลู

เรื่องดงักล่าว ภายใน 3 วนัท า
การ 

11 กนัยายน 2561 

ข้อก าหนดอ่ีน ๆ 
• เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

(PVD) ไปยงักองทุนรวมเพื่อ
การเลีย้งชพี (RMF for PVD) 

 
- 

 
• ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอน

เงนิจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี 
ไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้ง
ชพี (RMF for PVD) ไดต้าม
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข ตาม
ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด  

11 กนัยายน 2561 

การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการ
ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้
ตามท่ีประกาศก าหนด 

-       ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่   
สามารถด ารงเงนิกองทุนได้
ตามทีป่ระกาศก าหนด บรษิทั
จดัการจะด าเนินการเปลีย่นให้
บรษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการ
กองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีาร
ขอรบัความเหน็ชอบจาก
ส านกังาน 

11 กนัยายน 2561 

ค าจ ากดัความ ผูด้แูลผลประโยชน์ หมายถงึ 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

ผูด้แูลผลประโยชน์ หมายถงึ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) 

1 พฤศจกิายน 2561 

ช่ือผูเ้ก่ียวข้อง : 
-- ส่วนโครงการ -- 

ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ : 
      ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย 

จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ : 
ชื่อ : ธนาคารกรุงเทพ         
จ ากดั (มหาชน) 
 

1 พฤศจกิายน 2561 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

เรือ่ง 
รายละเอียด 

วนัท่ีมีผล 
เดิม การแก้ไข 

ผูด้แูลผลประโยชน์ : 
-- ส่วนข้อผกูพนั -- 

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย 
จ ากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู่ : 400/22 ถนน
พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์02-470-3207 
โทรสาร 02-470-1996-7 
 
สถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัยส์นิ
กองทุนรวม :  
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน)  
400/22 ถนนพหลโยธนิ 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศพัท ์02-470-3207 
โทรสาร 02-470-1996-7 

ชื่อ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน)  
ทีอ่ยู่ : 333 ถนนสลีม   
แขวงสลีม เขตบางรกั   
กรุงเทพมหานคร 10500    
โทรศพัท ์02-626-4530  
โทรสาร 02-626-4545-6 
 
 
สถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัยส์นิ   
กองทุนรวม :  
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน)  
333 ถนนสลีม   
แขวงสลีม  เขตบางรกั   
กรุงเทพมหานคร 10500    
โทรศพัท ์02-626-4530  
โทรสาร 02-626-4545-6 

1 พฤศจกิายน 2561 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

เรือ่ง 
รายละเอียด 

วนัท่ีมีผล 
เดิม การแก้ไข 

การเสนอขายภายหลงัการเสนอ
ขายครัง้แรก  

รายละเอยีดการเสนอขาย
ภายหลงัการเสนอขายครัง้
แรก ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุง
เปลีย่นแปลงระยะเวลาท า
การรบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ดงักล่าว ตามทีบ่รษิทัจดัการ
เหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้้
ถอืหน่วยทราบล่วงหน้า โดย
ประกาศ ณ ส านกังานของ
บรษิทัจดัการ และ/หรอื
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบั
ซือ้คนื (ถา้ม)ี ทัง้นี้ เป็นไป
เพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อ
ประโยชน์แก่กองทุนรวม 

รายละเอยีดการเสนอขาย
ภายหลงัการเสนอขายครัง้
แรก 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใิน
การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ
จดัการกองทุนรวมหรอื
วธิกีารจดัการกองทุนรวม
เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง 
และ/หรอื เพิม่เตมิ วนั เวลา 
และวธิกีาร การขายหรอืรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุน และวธิี
ปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืว่า
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อื
หน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ 
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะท า
การตดิประกาศทีส่ านกังาน
ของบรษิทัจดัการ และ
ส านกังานผูส้นบัสนุนการขาย 
หรอืรบัซือ้คนื 

29 เมษายน 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

เรือ่ง 
รายละเอียด 

วนัท่ีมีผล 
เดิม การแก้ไข 

วิธีการช าระค่ารบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนด้วยหลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์น
อ่ืนแทนเงิน (pay-in-kind) 

- แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ
จดัการกองทุนเปิด แอล เอช 
ตราสารหนี้ (LHDEBT) 
เกีย่วกบัการช าระค่ารบัซือ้
คนื สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ดว้ยหลกัทรพัย ์หรอื
ทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ โดย
บรษิทัจดัการจะช าระค่ารบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนดว้ย
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น
แทนเงนิ (pay-in-kind) ใหแ้ก่
กองทุนส ารองเลีย้งชพี
ภายใตก้ารจดัการของบรษิทั
จดัการ 

11 กรกฎาคม 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (ชนิดสะสมมูลค่า) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 
 

 
 

 
 

 
 

     

 
 
ขอ้มลู ณ วนัที ่30 สงิหาคม 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 
 

 

 
 
 

 ขอ้มลู ณ วนัที ่30 สงิหาคม 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (ชนิดขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 

 
 

 

 
 
 
 

 ขอ้มลู ณ วนัที ่30 สงิหาคม 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานที่เกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถึง      
ผลการด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 
 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 458,643,610.65            99.42             

พนัธบตัรรฐับาล

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 9,738,436.84               2.11               

เงนิฝากธนาคาร 2,665,054.19               0.58               

หุน้กู้

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 26,195,317.36             5.68               

     อายคุงเหลอืมากกวา่ 1 ปี 420,044,802.26            91.05             

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ 2,670,552.94               0.58               

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 461,314,163.59               100.00              
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Portfolio 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวามเสีย่งต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสดุ และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 

ประเภท                                 ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

พนัธบตัรธนาคาร ธนาคารแหง่ประเทศไทย 9,738,436.84

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 1,344,368.56

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 26,195,317.36                

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 1,320,685.63                  

หุน้กู้ บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 23,720,408.88                

หุน้กู้ บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 39,967,403.21                

หุน้กู้ บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 13,258,458.90                

หุน้กู้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั A-(TRIS) 37,025,098.64                

หุน้กู้ บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) A+(TRIS) 9,125,311.54                  

หุน้กู้ บรษิทั ช.การชา่ง จ ากดั (มหาชน) A+(TRIS) 4,453,137.04                  

หุน้กู้ บรษิทั ซพี ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) A(FITCH) 6,653,289.24                  

หุน้กู้ บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) A+(TRIS) 6,648,521.67                  

หุน้กู้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 37,193,486.99                

หุน้กู้ บรษิทั โตโยต้าลสิซิง่ (ประเทศไทย) จ ากดั AAA(TRIS) 30,419,165.33                

หุน้กู้ บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 4,404,973.62                  

หุน้กู้ บรษิทั บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 31,077,138.08                

หุน้กู้ บรษิทั เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จ ากดั (มหาชน) A+(TRIS) 2,273,687.25                  

หุน้กู้ บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) AAA(TRIS) 18,189,232.61                

หุน้กู้ บรษิทั พฤกษา โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 35,206,017.68                

หุน้กู้ บรษิทั พลงังานบรสิุทธิ ์จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 23,807,747.84                

หุน้กู้ บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 19,898,273.40                

หุน้กู้ บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 8,002,489.12                  

หุน้กู้ บรษิทั แลนด์แอนด์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) A+(TRIS) 6,519,692.66                  

หุน้กู้ บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) A-(TRIS) 22,247,947.30                

หุน้กู้ บรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 4,521,059.00                  

หุน้กู้ บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 26,655,445.45                

หุน้กู้ ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ 8,776,816.81                  
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AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่ นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑต์ ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึง่
อาจสง่ใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสงูมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สงูที่สุด 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 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะไดร้บัความ

คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว

ซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินดัช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระ

หนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได ้

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อนัดบัเครดติทุกประเภททีจ่ดัโดย TRIS Rating เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี้ในตระกลูเงนิบาท ซึง่สะทอ้นความสามารถ

ในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็นสกุลเงนิตรา

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

เปลีย่นแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิ

การเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทียบเท่ากบัความสามารถในการ

ช าระหนี้ของหน่วยงานนัน้ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลีย่นแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

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

AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถอืของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสดุของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

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

B (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่าอย่างมนียัส าคญัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศ
ไทย การปฏบิตัติามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบนั แต่ความมัน่คง
ยงัจ ากดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คืนตามก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนัน้ไม่
แน่นอน ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 
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CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและ
การพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้
ในปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สงูสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใตอ้นัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหส้ าหรบัอนัดับความ

น่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิลว้

จะก าหนดให้กบัตราสารทางการเงนิที่ออกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีที่มรีะดบัความน่าเชื่อถือสูงเป็น

พเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่า

พอใจเมื่อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าว

จะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสงู

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพนั

ทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินดัช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

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” จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะ
ไดร้บัการปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที่ โดยปกติสญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลา
สัน้ๆ 

 
 

รายงานสรปุเงินลงทุน 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
 

 
 
 

 

 

 

กลุ่มของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 9,738,436.84                  2.11         

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 28,860,371.55                 6.26         

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัที่สามารถ 411,267,985.45               89.15       

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ 8,776,816.81                  1.90         

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

สดัสว่นเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
วนัท่ี รายละเอียด การด าเนินการแก้ไข 

  
 

 

 
 
 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

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

รายงานรายช่ือของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกีย่วขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่  1 กนัยายน 
2561 ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2562 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

 - บรษิทัแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
 - บรษิทั ควอลติี ้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
   
หมายเหตุ : 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.sec.or.th/
http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

 
 
 
 

อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 

จ านวน บริษทัท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตุผลในการรบัผลประโยชน์

1 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

2 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

3 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

4 ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

5 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

6 ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

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

8 ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

9 ธนาคารออมสนิ ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

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

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

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

14 ธนาคารธนชาต จ ากดั(มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

15 บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

16 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี้ จ ากดั ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

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

18 ธนาคารเกยีรตินาคนิ จ ากดั (มหาชน)   ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

19 Bank of China ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

20 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

21 ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

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

23 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

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

25 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ีจ ากดั ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

ช่ือกองทุน PTR

กองทนุเปิด แอล เอช ตราสารหนี ้ 3.3463
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

ช่ือกองทุน ผูถื้อหน่วย สดัส่วน(รอ้ยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT) กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 38.0882 

 
 
 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 1,012.96 0.107 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 295.44 0.031 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee)** 3,747.97 0.396 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.94

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 60.00 0.006 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 2.76 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 15.41 0.002 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด*** 5,134.54 0.542

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั(ถ้าม)ี

**  ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิละชนดิจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิรอ้ยละ 0.94

    ชนดิสะสมมลูค่า ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81

***  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต  
 
เสนอต่อ ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี 
 
ความเหน็  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ซึง่ประกอบดว้ยงบดุลและงบประกอบรายละเอยีดเงนิ
ลงทุน ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2562 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ุทธ ิงบกระแสเงนิสดและขอ้มูลทาง
การเงนิทีส่ าคญัส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั  

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงนิข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินและรายละเอียดเงนิลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้                     
ณ วนัที่ 31 สงิหาคม 2562 ผลการด าเนินงาน การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ุทธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มูลทางการเงนิทีส่ าคญั
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัโดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอสิระจากกองทุนตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชีในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และ
ขา้พเจ้าได้ปฏบิตัติามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการ
สอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้  
 
ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้รหิารกองทุนฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึง่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกองทุนฯ แต่
ไม่รวมถงึงบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานประจ าปีนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปี
ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่ี
สาระส าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของกองทุนฯ และหากขา้พเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้จะสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัผู้บรหิารกองทุนฯ เพื่อใหผู้้บรหิารกองทุนฯ ด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลทีแ่สดงขดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิ 
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ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารกองทุนฯ ต่องบการเงิน 

ผูบ้รหิารกองทุนฯ มหีน้าที่รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารกองทุนฯ พจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบ
การเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัท างบการเงนิ ผู้บรหิารกองทุนฯ รบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเนื่อง 
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรบัการด าเนินงาน
ต่อเนื่องเวน้แต่ผูบ้รหิารกองทุนฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทุนหรอืหยุดด าเนินงานหรอืไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 

ผูบ้รหิารกองทุนฯ มหีน้าทีใ่นการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกองทุน  
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บญัชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รบัประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัที่มอียู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจริตหรอืข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเมื่อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทาง
เศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหล่าน้ี  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ใชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี
ตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ  

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการ
ทุจรติหรอืข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวธิีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้
หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งที่ไม่พบ
ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่งที่เกิดจากข้อผิดพลาด  
เน่ืองจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การ
แสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกองทุน  

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารกองทุนฯ ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิารกองทุนฯ  
 

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้รหิารกองทุนฯ และจาก
หลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็น
เหตุให้เกดิขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้าขา้พเจ้าได้ขอ้
สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึ
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ไดร้บัจนถึงวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีอง
ขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  
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• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่  

ขา้พเจ้าได้สื่อสารกบัผู้บรหิารกองทุนฯ ในเรื่องต่างๆ ที่ส าคญั ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเดน็ที่มนีัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที่มนีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่ผู้บรหิารกองทุนฯ ว่าขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัิตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และไดส้ือ่สารกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ เกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ขา้พเจา้เชื่อวา่มเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอก
อาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ  

จากเรื่องที่สื่อสารกบัผู้บรหิารกองทุนฯ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มนีัยส าคญัมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงนิ                    
ในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบญัชเีวน้แต่
กฎหมายหรือข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พจิารณาว่าไม่ควรสือ่สารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผล
ว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว 
 
ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน าเสนอรายงานฉบบันี้คอื นางขวญัใจ  เกยีรตกิงัวาฬไกล 
 
 

 
 

นางขวญัใจ  เกียรติกงัวาฬไกล 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5875 
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 

กรุงเทพมหานคร  
25 พฤศจิกายน 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี 
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

หน่วย : บาท
หมายเหตุ 2562 2561

สินทรพัย์

เงนิลงทุนตามมลูคา่ยตุธิรรม 452,935,996.92 937,322,839.30

(ราคาทุนปี 2562 : 449,504,029.01 บาท)

(ราคาทุนปี 2561 : 939,586,135.82 บาท)

เงนิฝากธนาคาร 6 2,654,657.04 2,092,698.90

ดอกเบีย้คา้งรบั 3,097,570.39 6,223,266.12

ลูกหนี้จากการขายเงนิลงทุน 11,702,664.11 -                  

สนิทรพัยอ์ื่น 64,902.72 2,755.66           

รวมสินทรพัย์ 470,455,791.18 945,641,559.98

หน้ีสิน

เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 8,654,922.49     -                  

เจา้หนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน -                  30,000.00         

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 394,781.91 492,941.47

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 91,923.19 12,846.97

รวมหน้ีสิน 9,141,627.59 535,788.44

รวมสินทรพัยส์ทุธิ 461,314,163.59 945,105,771.54

สินทรพัยส์ทุธิ :

ทุนที่ได้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 395,134,135.84 832,430,463.63

ก าไรสะสม

บญัชปีรบัสมดุล (3,075,000.09) 71,403,966.17

ก าไรสะสมจากการด าเนนิงาน 5 69,255,027.84 41,271,341.74

รวมสินทรพัยส์ทุธิ 461,314,163.59 945,105,771.54

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วยที่ค านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

ชนดิสะสมมลูคา่ 11.6844 11.3586

ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 11.6651 11.3419

ชนดิจ่ายเงนิปันผล 10.7771 10.5810

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

ชนดิสะสมมลูคา่ 38,582,702.8970 82,128,887.6267 

ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 523,621.5507     581,760.8379     
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 407,089.1177     532,397.8911     
รวม 39,513,413.5654 83,243,046.3557

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
 

 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

อตัราสว่นของ (%)

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์  มลูค่าทีต่ราไว้  จ านวนหน่วย

มลูค่ายตุธิรรม 

(%) อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

พนัธบตัรรฐับาล

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที ่1/3ปี/2560 BOT203A 217,000.00       217.0000       217,376.97          0.05               1.770           27/3/2563

พนัธบตัรธนาคารเเห่งประเทศไทยงวดที ่17/182/62 CB19O24A 8,672,000.00     8,672.0000     8,654,594.78        1.91               -              24/10/2562

พนัธบตัรธนาคารเเห่งประเทศไทยงวดที ่30/91/62 CB19O24B 867,000.00       867.0000       864,802.45          0.19               -              24/10/2562

รวมพนัธบตัร 9,736,774.20         2.15                   

หุ้นกู้

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) AP228A 4,200,000.00     4,200.0000     4,264,280.03        0.94               2.940           7/8/2565

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) AP235A 17,344,000.00   17,344.0000   17,814,034.02      3.93               3.170           17/5/2566

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) BCH211A 4,336,000.00     4,336.0000     4,392,699.79        0.97               2.870           27/1/2564

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) BJC233A 2,168,000.00     2,168.0000     2,242,515.57        0.50               3.200           24/3/2566

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) BTSG209A 26,016,000.00   26,016.0000   26,226,622.67      5.79               2.580           7/9/2563

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) BTSG245A 4,336,000.00     4,336.0000     4,485,763.97        0.99               3.150           24/5/2567

บรษิทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) CK246B 4,336,000.00     4,336.0000     4,430,744.29        0.98               2.900           28/6/2567

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) CPALL221A 6,504,000.00     6,504.0000     6,630,355.94        1.46               2.860           18/1/2565

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) CPF281A 8,672,000.00     8,672.0000     9,091,954.00        2.01               3.600           24/1/2571

บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั CPFTH211A 6,504,000.00     6,504.0000     6,624,768.74        1.46               3.100           20/1/2564

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) EA227A 19,300,000.00   19,300.0000   19,397,023.61      4.28               2.610           11/7/2565

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) EA228A 4,336,000.00     4,336.0000     4,334,092.85        0.96               2.410           15/8/2565

บรษิทั เฟรเซอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) FPT215A 6,504,000.00     6,504.0000     6,600,647.88        1.46               2.800           9/5/2564

บรษิทั เฟรเซอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) FPT222A 4,336,000.00     4,336.0000     4,437,996.03        0.98               2.910           15/2/2565

บรษิทั เฟรเซอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) FPT225A 4,200,000.00     4,200.0000     4,288,414.66        0.95               3.000           9/5/2565

บรษิทั เฟรเซอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) FPT225A 4,336,000.00     4,336.0000     4,427,277.61        0.98               3.000           9/5/2565

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยฯ์ เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ FTREIT238A 8,672,000.00     8,672.0000     8,761,820.15        1.93               2.630           8/8/2566

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) GULF221A 2,100,000.00     2,100.0000     2,127,618.53        0.47               2.730           25/1/2565

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) GULF221A 21,247,000.00   21,247.0000   21,526,433.74      4.75               2.730           25/1/2565

บรษิทั แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) LH22OA 6,504,000.00     6,504.0000     6,513,270.61        1.44               2.120           15/10/2565

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) LHBANK203A 26,016,000.00   26,016.0000   26,001,979.20      5.74               1.750           30/3/2563

บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) LPN224A 26,016,000.00   26,016.0000   26,356,867.36      5.82               2.950           12/4/2565

บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั NTL221A 15,000,000.00   15,000.0000   15,096,248.70      3.33               2.800           24/1/2565

บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั NTL221A 21,680,000.00   21,680.0000   21,819,111.45      4.82               2.800           24/1/2565

มลูค่ายตุธิรรม
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

อตัราสว่นของ (%)

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์  มลูค่าทีต่ราไว้  จ านวนหน่วย

มลูค่ายตุธิรรม 

(%) อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) PL223A 7,840,000.00     7,840.0000     7,887,799.62        1.74               2.950           4/3/2565

บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) PSH223A 25,700,000.00   25,700.0000   26,016,280.65      5.74               2.780           28/3/2565

บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) PSH223A 8,672,000.00     8,672.0000     8,778,723.18        1.94               2.780           28/3/2565

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTTC20NA 17,344,000.00   17,344.0000   17,943,209.18      3.96               4.750           15/11/2563

บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) QH20NB 8,672,000.00     8,672.0000     8,788,831.27        1.94               2.970           12/11/2563

บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) QH214A 4,336,000.00     4,336.0000     4,356,575.66        0.96               2.220           25/4/2564

บรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน) SPCG21DA 4,336,000.00     4,336.0000     4,487,946.23        0.99               3.620           16/12/2564

บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) THAI21DA 4,336,000.00     4,336.0000     4,564,927.49        1.01               4.760           26/12/2564

บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) THAI225A 34,688,000.00   34,688.0000   35,012,710.90      7.73               3.060           3/5/2565

บรษิทั โตโยต้า ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากดั TLT228A 30,352,000.00   30,352.0000   30,394,950.20      6.71               1.820           16/8/2565

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) WHA224B 8,500,000.00     8,500.0000     8,591,658.82        1.90               2.950           24/4/2565

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) WHA224B 26,016,000.00   26,016.0000   26,296,540.67      5.81               2.950           24/4/2565

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) WHA226B 2,168,000.00     2,168.0000     2,186,527.45        0.48               2.750           30/6/2565

รวมหุ้นกู้ 443,199,222.72     97.85                 

รวมเงินลงทนุทัง้ส้ิน (ราคาทนุ 449,504,029.01 บาท) 452,935,996.92     100.00               

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

มลูค่ายตุธิรรม
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 

 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้จากการลงทนุ

รายได้ดอกเบีย้ 20,177,358.28 17,269,229.83

รวมรายได้จากการลงทนุ 20,177,358.28 17,269,229.83

ค่าใช้จา่ย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ 7, 8 1,012,964.89 1,026,099.55

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ 7 295,444.93 307,829.92

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน 7, 8 3,747,970.50 3,796,567.57

ค่าธรรมเนยีมวชิาชพี 60,000.00 60,000.00

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 18,170.46 33,391.50

ภาษเีงนิได้ 11,405.86             -                      

รวมค่าใช้จา่ย 5,145,956.64 5,223,888.54

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 15,031,401.64 12,045,341.29

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 7,301,166.18 95,820.15

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 5,695,264.43 (4,912,466.44)

รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ 12,996,430.61          (4,816,646.29)          

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 28,027,832.25 7,228,695.00

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงานแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

ชนดิสะสมมลูค่า 27,738,369.17        7,129,977.40         

ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 163,171.30            81,920.96             

ชนดิจ่ายเงนิปันผล 126,291.78 16,796.64

รวม 28,027,832.25 7,228,695.00

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานในระหวา่งปี

รายได้จากการลงทุนสทุธิ 15,031,401.64 12,045,341.29

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 7,301,166.18 95,820.15

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 5,695,264.43 (4,912,466.44)

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 28,027,832.25 7,228,695.00

การแบง่ปันส่วนทนุให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 10 (44,146.15) (11,678.77)

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของทนุท่ีได้รบั(ท่ีรบัซ้ือคืน)จากผูถ้อืหน่วยลงทนุระหวา่งปี

มลูค่าหน่วยลงทุนทีอ่อกจ าหน่ายในระหวา่งปี 426,376,706.41 1,273,727,809.27

มลูค่าหน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งปี (938,152,000.46) (979,281,440.16)

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิของทนุท่ีได้รบั(ท่ีรบัซ้ือคืน)จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ (511,775,294.05) 294,446,369.11

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของสินทรพัยส์ทุธิในระหวา่งปี (483,791,607.95) 301,663,385.34

สนิทรพัยส์ทุธติ้นปี 945,105,771.54      643,442,386.20       

สินทรพัยส์ทุธิปลายปี 461,314,163.59       945,105,771.54         

หน่วย : หน่วย

2562 2561

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทนุ (มลูค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุนต้นปี 83,243,046.3557    57,124,215.3973      

บวก หน่วยลงทุนทีอ่อกจ าหน่ายในระหวา่งปี 37,054,432.7885 112,716,861.9349

หกั หน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งปี (80,784,065.5788) (86,598,030.9765)

หน่วยลงทนุ ณ วนัส้ินปี 39,513,413.5654 83,243,046.3557

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

หน่วย : บาท

2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 28,027,832.25 7,228,695.00

รายการปรบักระทบการเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน

ให้เป็นเงนิสดสทุธทิีไ่ด้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน :-

การซือ้เงนิลงทุน (1,594,637,314.92) (1,831,223,436.84)

การจ าหน่ายเงนิลงทุน 2,087,858,367.61 1,520,365,074.28

สว่นเกนิมลูค่าตราสารหนี้ตดัจ าหน่าย 4,162,220.30 7,394,797.70

การ(เพิม่ขึน้)ลดลงในดอกเบีย้ค้างรบั 3,125,695.73 (2,699,142.58)

การเพิม่ขึน้ในลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน (11,702,664.11) -                       

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยอ์ืน่ (62,147.06) (2,755.66)

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 8,654,922.49 (997,830.74)

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (30,000.00) 30,000.00

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (98,159.56) 178,012.51

การเพิม่ขึน้ในหนี้สนิอืน่ 79,076.22 6,199.71

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (7,301,166.18) (95,820.15)

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (5,695,264.43) 4,912,466.44

เงินสดสทุธิท่ีได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 512,381,398.34 (294,903,740.33)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การจ าหน่ายหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 426,376,706.41 1,273,727,809.27

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (938,152,000.46) (979,281,440.16)

การแบ่งปันสว่นทุนให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน (44,146.15) (11,678.77)

เงินสดสทุธิท่ีได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (511,819,440.20) 294,434,690.34

เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 561,958.14 (469,049.99)

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัต้นปี 2,092,698.90           2,561,748.89           

เงินฝากธนาคาร ณ วนัส้ินปี (หมายเหต ุ6) 2,654,657.04 2,092,698.90

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี 
ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 

 
 

หน่วย : บาท

2562 2561 2560 2559 2558 2557

ข้อมลูผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธติ้นปี 11.3535 11.2639 11.0823 10.8498 10.5749 10.2454 

รายได้จากกจิกรรมลงทุน :-

รายได้จากการลงทุนสทุธิ 0.1726 0.1495 0.1607 0.1788 0.1901 0.2065

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 0.0838 0.0012 0.0007 0.0296 0.0632 (0.0074)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 0.0654 (0.0610) 0.0202 0.0244 0.0216 0.1304

รายได้จากกจิกรรมลงทุนทัง้สิน้ 0.3218 0.0897 0.1816 0.2328 0.2749 0.3295 

หกั การแบ่งปันสว่นทุนให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน * (0.0005) (0.0001) -                 (0.0003) -                 -                 

มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิปลายปี 11.6748             11.3535             11.2639             11.0823             10.8498             10.5749             

อตัราสว่นของก าไรสทุธต่ิอมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี (%) 2.9607 0.7538 1.6794 2.0122 2.4604 3.2160

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัและข้อมลูประกอบเพ่ิมเติมท่ีส าคญั

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธปิลายปี (พนับาท) 461,314.16       945,105.77       643,442.39       442,079.60       375,338.97       220,074.85       

อตัราสว่นของค่าใช้จ่ายรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี (%) 0.5436            0.5448            0.5490            0.6736            0.9658            0.9841            

อตัราสว่นของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี (%) 2.1320            1.8009            2.0349            2.2194            2.6671            2.9991            

อตัราสว่นของจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของการซือ้ขายเงนิลงทุน

ระหวา่งปีต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี (%)** 385.5068         341.5832         345.4277         377.5959         604.6179         661.8952         

ข้อมลูเพ่ิมเติม **

*  ค านวณจากจ านวนหน่วยทีจ่ าหน่ายแลว้ถวัเฉลีย่ระหวา่งปี

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

** ไม่นบัรวมเงนิลงทุนในเงนิฝากธนาคาร ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ใบรบัฝากเงนิ และการซือ้ขายเงนิลงทุนต้องเป็นรายการซือ้หรอืขายเงนิลงทุนอยา่งแท้จรงิ ซึง่ไม่รวมถงึการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื

หรอืการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

หน่วย : บาท  
1. ลกัษณะของกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี  

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ทีม่กีารกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน (Specific Fund) ประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ ชนิด
ขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(LHDEBT-R) ชนิดจ่ายเงนิปันผล (LHDEBT-D) และชนิดสะสมมลูค่า (LHDEBT-A) ซึง่
จดทะเบยีนเป็นกองทุนรวมกบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ก.ล.ต.”) เมื่อวนัที ่26 
กนัยายน 2555 มจี านวนเงนิทุนจดทะเบยีน 1,000.00 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 100,000,000.0000 หน่วย มลูค่าหน่วยละ 10 
บาท) ไม่มกี าหนดระยะเวลาสิน้สดุโครงการ  

เมื่อวนัที่ 17 ตุลาคม 2560 กองทุนฯ ได้จดทะเบยีนเพิม่ทุนจ านวน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100,000,000.0000 
หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) รวมมูลค่าโครงการทัง้สิ้น 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200,000,000.0000  หน่วย 
มลูค่าหน่วยละ 10 บาท) 
กองทุนฯ จดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (“บรษิทัจดัการ”) 
กองทุนฯ มนีโยบายลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอนัเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงนิ และ/
หรือเงินฝากที่เสนอขายทัง้ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ของภาครฐั และ/หรือภาคเอกชนที่มีคุณภาพและให้
ผลตอบแทนทีด่เีหมาะสมกบัระดบัความเสีย่ง อาท ิตราสารแห่งหนี้ทีอ่อกโดยภาครฐั และ/หรอืรฐัวสิาหกจิ ตราสารแห่ง
หนี้ภาคเอกชน เช่น ตราสารหนี้ตราสารทางการเงนิ และ/หรอืเงนิฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ และ/หรอืตราสารแห่ง
หนี้ ตราสารทางการเงนิทีอ่อกโดยบรษิทัเอกชนชัน้ด ีตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อก
ตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตราสารดงักล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้อง
ไดร้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment grade) เท่านัน้ ส่วน
ทีเ่หลอืกองทุนฯ อาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่เงนิฝากและ/หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิี
อื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด
หรอืใหค้วามเหน็ชอบ 

 กองทุนฯ มนีโยบายไม่จ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(LHDEBT-R) และชนิดสะสม
มลูค่า (LHDEBT-A) 

 กองทุนฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล (LHDEBT-D) ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่
ก าหนดในหนงัสอืชีช้วน 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

2.1 งบการเงนินี้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัิ
ทางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัชี (“สภาวชิาชพีบญัช”ี) และการแสดงรายการใน งบการเงนิไดจ้ดัท าขึน้
ตามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปภายใต้พระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 และได้จดัท าขึน้ตามหลกัเกณฑ์และ
รปูแบบทีก่ าหนดในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่106 เรื่อง การบญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน 
และตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

 



 

 

 36  

 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

หน่วย : บาท  

2.2 งบการเงนิน้ีไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบญัชี 

2.3 ในการจดัท างบการเงนิให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผูบ้รหิารต้องใช้การ
ประมาณและขอ้สมมตฐิานหลายประการซึง่มผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิทีเ่กีย่วกบั
สนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้และค่าใชจ้่ายผลทีเ่กดิขึน้จรงิจงึแตกต่างจากที่ประมาณการไว ้

 ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ช้ในการจดัท างบการเงนิจะได้รบัการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรบัประมาณการ
ทางบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัในปีปัจจุบนัและทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนาคตมรีายละเอยีด ดงันี้ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจบุนั 
สภาวชิาชีพบญัชีได้ออกและปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2560) รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัใหม่ ซึง่มผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชทีี ่เริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2561 ซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงนิน้ี 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีย่งัไมม่ผีลบงัคบัใช ้

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 
มกราคม 2562 
กองทุนฯ ไม่มแีผนทีจ่ะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบั
ปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบญัช ีจ านวนหลายฉบบัซึง่มผีลบงัคบัส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2562 มาใชก้่อนวนัถือปฏบิตัิ ซึ่งฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ ได้
ประเมนิแลว้เหน็ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิขา้งต้นจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิ
ส าหรบัปีที่เริม่ใช้มาตรฐานดงักล่าว โดยมมีาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ซึ่งได้มกีารเปลี่ยนแปลง
หลกัการส าคญั ดงันี้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชแีละ
การตคีวามมาตรฐานบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งต่อไปนี้ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2560) สญัญาก่อสรา้ง 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560) รายได ้
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่31                           

(ปรบัปรุง 2560) 
รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิาร
โฆษณา 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 
(ปรบัปรุง 2560)  

โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

หน่วย : บาท  
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 
(ปรบัปรุง 2560)  

สญัญาส าหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่18 
(ปรบัปรุง 2560)  

การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใช้ส าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที่   
1 มกราคม 2563 
สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิในกลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ จ านวน 5 ฉบบั 
ทีจ่ะมผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 ประกอบดว้ย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7  การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่19 การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

 ปัจจุบนัฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ อยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงนิในปีที่เริม่ใช้มาตรฐาน
ดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิ

4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 
- ดอกเบีย้รบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ามระยะเวลาทีพ่งึไดร้บัโดยค านึงถงึผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
- บญัชสี่วนเกนิและส่วนต ่ามูลค่าของตราสารหนี้ตดัจ าหน่ายตามวธิอีตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิซึ่งยอดที่ตดัจ าหน่ายนี้

แสดงเป็นรายการปรบัปรุงกบัดอกเบีย้รบั 
- ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการจ าหน่ายเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย ณ วนัทีจ่ าหน่ายเงนิลงทุน  
- ค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงนิลงทุนและการวดัค่าเงนิลงทนุ 

- เงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยด์ว้ยจ านวนตน้ทุนของเงนิลงทุน ณ วนัทีก่องทุนฯ มสีทิธใินเงนิลงทุน ตน้ทุนของเงนิ
ลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซือ้เงนิลงทุนและค่าใชจ้่ายโดยตรงทัง้สิน้ทีก่องทุนฯ จ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนนัน้ 

- เงนิลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใชร้าคาหรอือตัราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 

- กองทุนฯ ใชว้ธิรีาคาทุนตดัจ าหน่ายในการก าหนดมูลค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้ซึง่มอีายุครบก าหนดภายใน 90 
วนั นบัตัง้แต่วนัทีล่งทุนและไม่มเีงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้นัน้ไม่แตกต่างจากราคาทุน
ตดัจ าหน่ายอย่างเป็นสาระส าคญั 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

หน่วย : บาท  
- ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่ยงัไม่เกดิขึน้จากการปรบัมูลค่าเงนิลงทุนให้เป็นมูลค่ายุตธิรรมจะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน ณ 

วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 
- ราคาทุนของเงนิลงทุนทีจ่ าหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 

4.3 การแบ่งปันสว่นทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน 
กองทุนฯ จะบนัทกึลดก าไรสะสม ณ วนัทีป่ระกาศจ่ายเงนิปันผล 

4.4 บญัชปีรบัสมดุล 
 บญัชปีรบัสมดุลถอืเป็นสว่นหนึ่งของก าไรสะสม ซึง่จะบนัทกึเมื่อมกีารขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทุนฯ เพื่อ

ท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนมสีว่นในสนิทรพัยส์ทุธขิองกจิการลงทุนหรอืไดร้บัสว่นแบ่งจากกจิการลงทุนเท่าเทยีมกนัไม่ว่าผู้
ถอืหน่วยลงทุนนัน้จะลงทุนหรอืเลกิลงทุนในกจิการลงทุน ณ เวลาใด 

4.5 ภาษเีงนิได ้
 กองทุนมหีน้าทีเ่สยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเฉพาะเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา (40)(4)(ก) แห่งประมวลรษัฎากรในอตัรา

รอ้ยละ 15 ของรายไดก้่อนหกัรายจ่ายใด ๆ โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่20 สงิหาคม 2562 

5. ก าไรสะสมจากการด าเนินงานต้นปี 

  2562 2561 

รายไดจ้ากเงนิลงทุนสทุธสิะสม (เริม่สะสม 26 ก.ย. 55) 40,534,393.82 28,489,052.53 

ก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 26 ก.ย. 55) 3,022,099.11 2,926,278.96 

ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 26 ก.ย. 55) (2,263,296.52) 2,649,169.92 

หกั การแบง่ปันสว่นทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน (เริม่สะสม 26 ก.ย. 55) (21,854.67) (10,175.90) 

ก าไรสะสมจากการด าเนินงานต้นปีทัง้ส้ิน 41,271,341.74 34,054,325.51 

6. เงินฝากธนาคาร  

  ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2562 และ 2561 เงนิฝากธนาคาร ประกอบดว้ย :- 

 อตัราดอกเบีย้ต่อปี (%) จ านวนเงนิ 

 2562 2561 2562 2561 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)   0.375    - 1,334,812.08 - 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)   0.375   0.375 1,319,844.96 1,314,909.43 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)      -    0.620 - 777,789.47 

รวม  
 2,654,657.04 2,092,698.90 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

หน่วย : บาท  

7. ค่าใช้จ่าย 

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั เป็นผู้จดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมี
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน (เดมิ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้แูล
ผลประโยชน์ของกองทุนจนถงึวนัที ่31 ตุลาคม 2561) 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรพัย์สนิทัง้หมดหกัดว้ยมูลค่าหนี้สนิทัง้หมด ทัง้นี้ มูลค่าหนี้สนิทัง้หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียม
ผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่ านวณ) ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ :- 

ค่าใชจ้่าย นโยบายการก าหนดราคา 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.94 ต่อปี* 
* ส าหรบัชนิดสะสมมลูค่า (LHDEBT - A) ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ต่อปี 

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

8. รายการบญัชีท่ีเก่ียวข้องกนั 

ในระหว่างปี กองทุนฯ มรีายการบญัชทีีส่ าคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการ
ค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกนัระหว่างกองทุนฯ และกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกจิ โดยสามารถสรุปได้
ดงันี้ 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประกอบดว้ย :- 
ชื่อกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั ผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

บรษิทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทัใหญ่ 

บรษิทั ควอลติี ้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทัใหญ่ 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

หน่วย : บาท  

รายการระหว่างกนัท่ีส าคญั มีดงัต่อไปน้ี 

  ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 สงิหาคม 

 นโยบายการก าหนดราคา 2562 2561 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วน 1,012,964.89 1,026,099.55 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วน 3,747,970.50 3,796,567.57 

• บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) (ในฐานะผูอ้อกหลกัทรพัย)์  

ซือ้หลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 35,000,000.00 15,577,128.03 

ขายหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 53,978,984.26 10,012,164.00 

ดอกเบีย้รบั ราคาตลาด 361,419.32 575,943.22 

• บริษทั ควอลิต้ี เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) (ในฐานะผูอ้อกหลกัทรพัย)์  

ซือ้หลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 40,290,771.10 79,676,592.78 

ขายหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 85,214,785.95 32,879,267.00 

ดอกเบีย้รบั ราคาตลาด 1,016,552.00 1,663,873.79 

•  ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) (ในฐานะผูอ้อกหลกัทรพัย)์  

ซือ้หลกัทรพัย ์ ราคาตลาด    - 90,000,000.00 

ขายหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 33,955,477.91 29,825,189.10 

ดอกเบีย้รบั ราคาตลาด 1,022,300.66 571,027.50 

 

 ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั มีดงัต่อไปน้ี 

  ณ วนัที ่31 สงิหาคม 

 นโยบายการก าหนดราคา 2562 2561 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั  

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 67,090.54 86,588.25 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจา่ย 248,235.09 320,376.76 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

หน่วย : บาท  

• บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 

หลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 6,513,270.61 25,521,074.10 

ดอกเบีย้คา้งรบั ราคาตลาด 6,422.05 204,161.43 

• บริษทั ควอลิต้ี เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน)   

หลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 13,145,406.93 57,937,279.61 

ดอกเบีย้คา้งรบั ราคาตลาด 113,051.97 357,620.67 

• ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน)   

หลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 26,001,979.20 59,589,237.00 

ดอกเบีย้คา้งรบั ราคาตลาด 193,338.16 445,890.60 

9. ข้อมูลเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 กองทุนฯ ไดซ้ือ้และขายเงนิลงทุนในระหว่างปีสิน้สุดวนัที่ 31 สงิหาคม 2562 และ 2561 โดยไม่รวมเงนิลงทุนในเงนิ
ฝากธนาคารและตัว๋สญัญาใชเ้งนิเป็นจ านวนเงนิ 3,649.50 ลา้นบาท และ 3,275.59 ลา้นบาท โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 
385.5068 และ 341.5832 ต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี ตามล าดบั 

10. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผูถื้อหน่วยลงทุน 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 สงิหาคม 2562 และ 2561 กองทุนฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปัน
ผล ดงันี้ 

  อตัราต่อหน่วย ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 สงิหาคม 
วนัทีปิ่ดสมุดทะเบยีน ส าหรบัรอบระยะเวลา (บาท/หน่วย) 2562 2561 

24 พฤศจกิายน 2560 1 สงิหาคม - 30 กนัยายน 2560 0.09 - 11,678.77 

19 เมษายน 2562 1 กุมภาพนัธ ์- 31 มนีาคม 2562 0.10 44,146.15 - 

  รวม 44,146.15 11,678.77 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

หน่วย : บาท  

11. เครือ่งมือทางการเงิน 

กองทุนฯ มนีโยบายทีจ่ะบรหิารความเสีย่งของเครื่องมอืทางการเงนิ ดงันี้ 

11.1 มลูค่ายุตธิรรม (Fair value) 
 เน่ืองจากสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิของกองทุนฯ ณ วนัทีใ่นงบการเงนิสว่นใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสัน้ อกีทัง้ 

สนิทรพัยส์่วนใหญ่เป็นหลกัทรพัยใ์นความต้องการของตลาดทีแ่สดงมูลค่ายุตธิรรม โดยใชร้าคาทีซ่ือ้ขายกนัในตลาด 
ดงันัน้ กองทุนฯ เชื่อว่ามูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิดงักล่าวจงึแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจาก
มลูค่ายุตธิรรมอย่างมสีาระส าคญั 

11.2 ความเสีย่งจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) 
ความเสีย่งที่เกดิจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร หากผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของผู้ออกตราสาร  
รวมทัง้ความสามารถในการท าก าไรของผู้ออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร 
อย่างไรก็ตามกองทุนฯ จะพิจารณาคัดเลือกหลกัทรพัย์ที่จะลงทุน โดยการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน  ผลการ
ด าเนินงาน การบรหิารงาน เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และยงัจะท าการตดิตามขอ้มลูขา่วสารของผูอ้อกตราสาร
อย่างใกลช้ดิและต่อเนื่อง เพื่อปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม 

11.3 ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 
ความเสีย่งจากการทีบ่รษิัทผู้ออกตราสารไม่สามารถช าระคนืเงนิต้นและ/หรอืดอกเบีย้ได้ตามที่ก าหนด หรอืไม่ครบ
ตามจ านวนที่ไดส้ญัญาไว ้อย่างไรกต็ามกองทุนฯ จะวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ ความสามารถในการช าระหนี้ของผู้
ออกตราสารอย่างสม ่าเสมอ 

11.4 ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 
 ราคาของตราสารหนี้จะเปลีย่นแปลงในทศิทางตรงขา้มกบัการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้และตามปกตติราสารหนี้

ที่มอีายุคงเหลอืยิง่นาน การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ยกจ็ะยิง่มผีลกระทบต่อราคาของตราสารมากขึ้น ดงันัน้
กองทุนฯ จะลดความเสีย่งโดยการตดิตามวเิคราะหปั์จจยัทีม่ผีลกระทบต่อระดบัราคาของตราสารอย่างสม ่าเสมอและ
ต่อเนื่อง  

11.5 ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 
 เกิดจากการที่กองทุนฯ ไม่สามารถจ าหน่ายตราสารนัน้ๆ ได้ในราคาที่เหมาะสมหรือภายในระยะเวลาที่ต้องการ 

อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะพจิารณาลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องใหเ้หมาะสมกบัประเภทลกัษณะ
และนโยบายการลงทุน เพื่อมคีวามคล่องตวัในการบรหิารกองทุน ทัง้นี้ แนวทางการบรหิารความเสีย่งจากการขาด
สภาพคล่องของตราสาร จะขึน้อยู่กบัการพิจารณาตดัสนิใจของกองทุนฯ โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

12. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมื่อวนัที ่9 ตุลาคม 2562 กองทุนฯ ไดม้มีตใิหจ้่ายเงนิปันผลจากการด าเนินงานตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2562 ถงึวนัที ่
30 กนัยายน 2562 ในอตัราหน่วยละ 0.10 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ 0.04 ลา้นบาท ซึง่ไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ในวนัที ่28 ตุลาคม 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

หน่วย : บาท  

13. การอนุมติังบการเงิน 

 งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยผูม้อี านาจของกองทุนฯ เมื่อวนัที ่25 พฤศจกิายน 2562 
 


