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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอนัเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกบัตราสารแห่งหนี้ ตราสารทาง

การเงินและ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทัง้ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ของภาครัฐ และ/หรือ

ภาคเอกชนที่มคีุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ดเีหมาะสมกบัระดบัความเสี่ยง อาท ิตราสารแห่งหนี้ที่

ออกโดยภาครฐั และ/หรอืรฐัวสิาหกจิ ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงนิ 

และ/หรอืเงนิฝากทีอ่อกโดยธนาคารพาณิชย์ และ/หรอืตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงนิที่ออกโดย

บรษิัทเอกชนชัน้ด ีตราสารที่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรอืผู้ออกตราสารอยู่ใน

อันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt 

จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร ( Issue rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได ้

(Investment grade) เท่านัน้ ส่วนที่เหลอืบรษิัทจดัการอาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งเงนิฝากและ/

หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ตามที่

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

       อนึ่ง กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศเป็นหลกั อย่างไรก็ตามกองทุนอาจ

พจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ทีเ่สนอขายในต่างประเทศได้ ในกรณีที่กองทุนสามารถหาโอกาสในการ

ลงทุนเพิม่เตมิในตราสารสกุลเงนิต่างประเทศหลงัปิดความเสีย่งค่าเงนิที่ใหอ้ตัราผลตอบแทนเพิม่ขึ้น 

โดยอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ต่างประเทศในกองทุนจะไม่เกนิ 6 เดอืน ทัง้นี้กองทุนจะน าเงนิไปลงทุน

ในต่างประเทศ ไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

       กรณี ลงทุนในธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ จะต้องมอีนัดบัความน่าเชื่อถอืสนับสนุน (Support 

Credit) ซึ่งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประเมินจากแนวโน้มที่ธนาคารดังกล่าวจะได้รบัการ

สนับสนุนทางการเงินจากรฐับาลเมื่อมีกรณีจ าเป็นกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 

ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นที ่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑห์รอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 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 าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน       

ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แตว่นัที ่1 กนัยายน 2562 ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2563 มาเพื่อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

ตลาดตราสารหน้ี 

ภาพรวมตลาดตราสารหนี้ของไทยในช่วงวนัที่ 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัที่ 31 สงิหาคม 2563 อตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรฐับาลในช่วงอายุ 0-10 ปี ปรบัตัวลดลง 3-100 bps ตามการปรบัลดอตัราดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบาย
การเงนิ (กนง.) ลง 4 ครัง้รวม 100 bps ในช่วงดงักล่าว มาอยู่ที ่0.50% ต่อปี ภาพรวมเศรษฐกจิไทยยงัคงมแีนวโน้มชะลอตวั 
ส่งผลใหภ้าคการใชจ้่าย รวมทัง้ภาคการผลติ และการส่งออก มกีารหดตวัอย่างต่อเนื่อง ถงึแมว้่าจะมกีารเร่งการใชจ้่ายภาครฐั 
และการผ่อนคลายการลอ็กดาวน์ในประเทศรวมทัง้ในต่างประเทศ อย่างไรกต็ามตลาดคาดว่าจะยงัคงไม่เหน็ภาพการเตบิโต
ภายในปีนี้เนื่องจากกจิกรรมทางเศรษฐกจิต่าง ๆ ยงัท าไดอ้ย่างจ ากดั โดยเฉพาะนักท่องเทีย่วต่างประเทศทีย่งัคงไม่กลบัมา
ภายในปีนี้ ทางดา้นอตัราเงนิเฟ้อไทยอยู่ในระดบัตดิลบอย่างต่อเน่ือง โดยปัจจยัหลกัยงัคงมาจากราคาพลงังานทีล่ดลงอย่าง
ต่อเนื่อง และ อตัราเงนิเฟ้อพืน้ฐานยงัคงเป็นบวกเพยีงเลก็น้อย โดยการประชุม กนง. ในรอบล่าสุดมาคณะกรรมการมมีตเิป็น
เอกฉันท์ ให้คงอตัราดอกเบี้ยไวท้ี่ร้อยละ 0.50 ต่อปี ซึ่งมกีารประเมนิว่าเศรษฐกจิไทยจะมกีารเติบโตที่เพิม่ขึ้นเล็กน้องแต่
ยงัคงตดิลบอยู่ที ่-7.8% แต่จะเตบิโตไดอ้ย่างชา้ ๆ ในปีหน้าเน่ืองจากจ านวนนักท่องเทีย่วจะยงัไม่กลบัมาเป็นปกต ิและเงนิ
เฟ้อจะมแีนวโน้มทีป่รบัตวัสงูขึน้เลก็น้อยจากราคาพลงังานทีป่รบัเพิม่ขึน้ โดยในระยะต่อไปคณะกรรมการฯ คาดว่าจะใชเ้วลา
ไม่ต ่ากว่าสองปีก่อนทีก่จิกรรมทางเศรษฐกจิโดยรวมจะกลบัสู่ระดบัก่อน การแพร่ระบาดของไวรสั โควดิ-19 ซึ่งตลาดคาดว่า
จะไม่มกีารขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายจนถงึปีหน้า 

ในขณะทีเ่ศรษฐกจิโลกกไ็ดร้บัผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 เช่นกนั โดยการปิดเมอืง
ในประเทศต่าง ๆ ส่งผลลบต่อกจิกรรมทางเศรษฐกจิโดยเฉพาะการจา้งงงานทีล่ดลงอย่างมาก โดยนโยบายการเงนิการคลงั    
ทัว่โลก ส่งสญัญาณการมุ่งเน้นช่วยเหลือเศรษฐกิจ ทัง้การเพิ่มปรมิาณเงนิในระบบและการคงอตัราดอกเบี้ยในระดบัต ่า    
โดยล่าสุด Fed ระบุว่าจ าเป็นต้องผ่อนคลายนโยบายการเงนิโดยการคงอตัราดอกเบี้ยนโยบายในระดบัต ่าต่อไปอย่างต่อเน่ือง
อย่างน้อง 2 ปี เพื่อเยยีวยาเศรษฐกจิ โดยจะมุ่งเน้นการประเมนิการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิจากการพฒันาการของตวัเลขการ
จา้งงานล่าสุดเปรยีบเทยีบกบัตวัเลขการจา้งงานก่อนเกดิการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 และตอ้งการใหเ้งนิเฟ้ออยู่ในระดบั
เฉลีย่ทีร่อ้ยละ 2 ต่อปี เป็นปัจจยัหลกัในการตดัสนิใจทีจ่ะเริม่ขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย 

สถานการณ์ซื้อขายของนักลงทุนต่างชาตใินรอบบญัชเีป็นขายสุทธใินตลาดตราสารหนี้ไทย 9.2 หมื่นลา้นบาท โดย
เป็นขายสุทธติราสารหนี้ระยะสัน้ (ต ่ากว่า 1 ปี) 4.5 หมื่นล้านบาท และซื้อสุทธใินตราสารหนี้ระยะยาว (มากกว่า 1 ปี) 4.6 
หมื่นลา้นบาท 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

บรษิทัขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ทีไ่ดม้อบความไวว้างใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสูงทีสุ่ดต่อไป  และหาก

ท่านมขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถติดต่อมาไดท้ี่บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั หมายเลข

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

 

    ขอแสดงความนับถอื 

                   บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (ชนิดสะสมมูลค่า) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 
 

 
 

     
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 
 

 
 
 
 

 ขอ้มลู ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2563 



 

 

 9  

 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (ชนิดขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 
 

 
 

 
 
   

  ขอ้มลู ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2563 



 

 

 10  

 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (ชนิดผูถ้ือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจดัการ) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 
 

 
 

 

 

 
   ขอ้มลู ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2563 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึ       
ผลการด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 656,351,832.74                 100.17             

พนัธบตัรรฐับาล

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 146,860,372.08                 22.41               

     อายคุงเหลอืมากกวา่ 1 ปี 230,495,303.31                 35.18               

เงนิฝากธนาคาร 2,788,325.36                    0.43                

หุน้กู้

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 78,557,949.14                  11.99               

     อายคุงเหลอืมากกวา่ 1 ปี 197,649,882.85                 30.16               

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (1,103,928.63)                   (0.17)               

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 655,247,904.11                     100.00                
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 
 
 
 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.42 2,765,357.51 2,766,959.41

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 0.00 21,361.61 21,365.95

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 0.00 0.00 0.00

          รวมเงินฝากธนาคาร 0.43 2,788,325.36

พนัธบตัรรฐับาล

กระทรวงการคลงั 32.08 202,000.00 210,230,710.11

ธนาคารแห่งประเทศไทย 25.51 167,000.00 167,124,965.28

          รวมพนัธบตัรรฐับาล 57.59 377,355,675.39

หุ้นกู้

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ 1.82 11,672.00 11,904,152.69

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 2.90 18,753.00 18,990,740.60

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 1.93 12,500.00 12,627,773.75

บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 0.92 6,000.00 6,060,720.84

บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั 3.35 21,680.00 21,923,309.44

บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 0.77 5,000.00 5,049,943.25

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 2.63 16,504.00 17,212,094.64

บรษิทั เดมเลอร์ไครสเลอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 0.77 5,000.00 5,047,892.75

บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 4.67 30,000.00 30,584,060.80

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 4.64 30,000.00 30,390,594.40

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.34 2,168.00 2,249,301.75

บรษิทั แผ่นดนิทอง พรอ็พเพอร์ตี้ ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) 2.81 18,500.00 18,437,758.94

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) 3.81 24,636.00 24,933,430.85

บรษิทั เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 2.38 15,504.00 15,584,459.38

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 0.30 1,900.00 1,937,067.25

บรษิทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต้ ลสี จ ากดั 0.76 5,000.00 4,992,357.45

บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 2.30 15,000.00 15,044,795.70

บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั 1.54 10,000.00 10,100,102.30

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 3.53 22,794.00 23,137,275.21

          รวมหุ้นกู้ 42.15 276,207,831.99

รวมเงินลงทนุ 100.17 656,351,832.74

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.17 -1,103,928.63

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 655,247,904.11

รายละเอียด
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รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Portfolio 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวามเสี่ยงต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวามเสี่ยงในระดบัต ่า ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

         ประเภท ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย ธนาคารแหง่ประเทศไทย 167,124,965.28

พนัธบตัรรฐับาล กระทรวงการคลงั 210,230,710.11

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 2,766,959.41                 

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 21,365.95                     

หุน้กู้ ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ A(TRIS) 11,904,152.69                

หุน้กู้ บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 18,990,740.60                

หุน้กู้ บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) AA-(TRIS) 12,627,773.75                

หุน้กู้ บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 6,060,720.84                 

หุน้กู้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั A-(TRIS) 21,923,309.44                

หุน้กู้ บรษิทั ช.การชา่ง จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 5,049,943.25                 

หุน้กู้ บรษิทั ซพี ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) A(FITCH) 17,212,094.64                

หุน้กู้ บรษิทั เดมเลอรไ์ครสเลอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั AAA(FITCH) 5,047,892.75                 

หุน้กู้ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) AA(TRIS) 30,584,060.80                

หุน้กู้ บรษิทั บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 30,390,594.40                

หุน้กู้ บรษิทั เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จ ากดั (มหาชน) A+(TRIS) 2,249,301.75                 

หุน้กู้ บรษิทั แผ่นดนิทอง พรอ็พเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 18,437,758.94                

หุน้กู้ บรษิทั พลงังานบรสิุทธิ ์จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 24,933,430.85                

หุน้กู้ บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 15,584,459.38                

หุน้กู้ บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 1,937,067.25                 

หุน้กู้ บรษิทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต้ ลสี จ ากดั AA(TRIS) 4,992,357.45                 

หุน้กู้ บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 15,044,795.70                

หุน้กู้ บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั AA+(FITCH) 10,100,102.30                

หุน้กู้ บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) A-(TRIS) 23,137,275.21                
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BBB มคีวามเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสูง ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ ค่อนขา้งชดัเจน 
ซึง่อาจส่งใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงือ่นไขทีเ่อื้ออ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ อย่างมากจงึ
จะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

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

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะไดร้บัความ

คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว

ซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระ

หนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได ้

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อนัดบัเครดติทุกประเภททีจ่ดัโดย TRIS Rating เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี้ในตระกูลเงนิบาท ซึง่สะทอ้นความสามารถ

ในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็นสกุลเงนิตรา

ต่างประเทศ 

นอกจากนี้  TRIS Rating ยังก าหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของ       

การเปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดติของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถึงโอกาส      

ทีจ่ะเกดิการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกจิในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ
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ความสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ

ช าระหนี้ของหน่วยงานนัน้ ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลีย่นแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

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

AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถอืของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

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

B (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่าอย่างมนีัยส าคญัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศ
ไทย การปฏบิตัติามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบนั แต่ความมัน่คง
ยงัจ ากัดอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คืนตามก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนัน้ไม่
แน่นอน ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและ
การพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองค์กรหรอืตราสารหนี้ซึ่งก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้
ในปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สูงสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทียบ

กบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใตอ้นัดบัความน่าเชื่อถอืน้ีจะมอบใหส้ าหรบัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิล้ว

จะก าหนดให้กบัตราสารทางการเงนิที่ออกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีที่มรีะดบัความน่าเชื่อถือสูงเป็น

พเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่า

พอใจเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ด ีระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าว

จะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสูง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผกูพนั

ทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พเิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่

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

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ให้
นักลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารเปลี่ยนแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถอืและแจง้แนวโน้มทศิทางของการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ่งบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหส้งูขึน้ “สญัญาณ
ลบ” จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะ
ไดร้บัการปรบัขึ้น ปรบัลง หรอืคงที่ โดยปกติสญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลา
สัน้ๆ 

 
 

รายงานสรปุเงินลงทุน 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 
 

 
 
 
 

 
 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 
วนัท่ี รายละเอียด การด าเนินการแก้ไข 

  
 

 

 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 377,355,675.39                      57.59           

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 2,788,325.36                         0.43            

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ 276,207,831.99                      42.15           

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ - -

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 0% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

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

 

รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่  1 กนัยายน 
2562 ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2563 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

 - ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
 - บรษิทั ควอลติี ้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวม ได้ที่บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั www.lhfund.co.th และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 
การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

 

จ านวน บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

2 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

3 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

4 ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

5 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

6 ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

8 ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

9 ธนาคารออมสนิ ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

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

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

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

14 ธนาคารธนชาต จ ากดั(มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

15 บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

16 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตีี้ จ ากดั ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

18 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน)   ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

19 Bank of China ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

20 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

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

23 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

25 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ีจ ากดั ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

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

 
 
 
 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

ช่ือกองทุน ผู้ถือหน่วย สดัส่วน(ร้อยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้  

(LHDEBT) 
กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 44.5979 

 
 
 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ 2.9909

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 555.13 0.107 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 161.09 0.031 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee)** 2,055.33 0.396 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.94, 0.81

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 60.00 0.012 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 21.39 0.004 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด*** 2,852.94 0.550

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั(ถ้าม)ี

**  ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิละชนดิจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิรอ้ยละ 0.94

     ส าหรบัชนดิสะสมมลูค่าและชนดิผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบรหิารจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81

***  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ










































