
 

 
 รายงานประจำปี 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส  
 

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตว่ันที่ 1 มนีาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

2 

 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสัน้ พลัส (LHSTPLUS) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (LHSTPLUS) 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

นโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน 
และ/หรือเงินฝากของภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ที่
เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ อาทิ ตราสารแห่งหนี้ท่ีภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ออก 
ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทาง
การเงิน และ/หรือเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และ/หรือบริษัทเงินทุน 
เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือค้ำประกัน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงินที่
บริษัทเอกชนช้ันดี เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือค้ำประกัน ทั้งนี้ การลงทุนใน
ตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศจะมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivative) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign 
Exchange Rate Risk) ทั้งจำนวน  

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้
ที่มีอันดับความน่าเช่ือถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities)  

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยจะพิจารณา
ลงทุนเฉพาะที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตรา
สารหนี้ที่ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่าง
แน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการ
กำหนดเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนท่ีอ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม และกองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging) และจะลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (derivatives) ที่แฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ที่เป็น puttable / callable bond เท่านั้น 

ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากและ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ  

กองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุน (Portfolio Duration) ไม่ เกิน 1 ปี
โดยประมาณ ทั้งนี้ อายุถัวเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุน (Portfolio Duration) ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง อาจเกิน 1 ปี ได้ในบางกรณี เช่น ในช่วงระยะรอการลงทุนซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่
วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการก่อนเลิกโครงการ 
หรือช่วงที่มีการสั่งซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนมากผิดปกติ เป็นต้น โดยไม่ถือว่าดำเนินการผิดไปจากหนังสือ
ช้ีชวนส่วนโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากและ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ  

กองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุน (Portfolio Duration) ไม่ เกิน 1 ปี
โดยประมาณ ทั้งนี้ อายุถัวเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุน (Portfolio Duration) ณ ขณะใด
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ขณะหนึ่ง อาจเกิน 1 ปี ได้ในบางกรณี เช่น ในช่วงระยะรอการลงทุนซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่
วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการก่อนเลิกโครงการ 
หรือช่วงที่มีการสั่งซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนมากผิดปกติ เป็นต้น โดยไม่ถือว่าดำเนินการผิดไปจากหนังสือ
ช้ีชวนส่วนโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้อง
กับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงนโยบายการลงทุนอื่นใด บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับนโยบาย
การลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กำหนด และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
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เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนีร้ะยะสั้น พลสั  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน       
ผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ ์2565 มาเพื่อโปรดทราบ 

 
สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  

ตลาดตราสารหนี ้
หลังจากมีการกระจายวัคซีนต่างๆ มากขึ้น ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาปกติอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตามยังคงมี

ความเสี่ยงของไวรัสที่เริ่มมีการกลายพันธุ์และความกังวลต่อความต้านทานต่อวัคซีน ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ  ดังนั้นธนาคารกลางของประเทศต่างๆ  ทั่วโลก จึงยังมีการดำเนินนโยบายทางการเงินอย่างผ่อนคลายต่อไปเพื่อช่วย
ประคองเศรษฐกิจให้ไม่ผันผวนจนเกินไป 

 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 เศรษฐกิจโลกเริ่มกลับมาดำเนินกิจกรมทางเศรษฐกิจอย่างปกติมากขึ้น โดยมีปัจจัยเรื่องการ
แจกจ่ายวัคซีนและการดำเนินนโยบายทางการเงิน และ การคลังที่ยังคงผ่อนคลายในระดับที่สูงล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เศรษฐกิจ
สามารถดำเนินไปได้ภายใต้ความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาด แต่อย่างไรก็ดีด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เริ่มกลับสู่สภาวะปกติ 
ส่งผลให้ความต้องการสินค้ารวมถึงบริการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่สอดคล้องกับปริมาณการผลิตสินค้าต่างๆ ส่งผลให้เกิด
การขาดแคลนทางด้านอุปทาน ซึ่งเป็นตัวเร่งอัตราเงินเฟ้อให้เริ่มปรับตัวสูงข้ึน และอัตราการว่างงานเริ่มลดต่ำลง ทำให้ธนาคารกลาง
ต่างๆ ได้ออกมาให้ความเห็นถึงเรื่องเงินเฟ้อต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฟดมองว่าเงินเฟ้อของสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นนั้นจะเป็นจะไม่เป็นการ
ช่ัวคราว และตัวเลขดังกล่าวถึงแม้ว่าจะลดลงแต่จะยังสูงกว่าระดับ 2% ในปี 2565 จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินมาตรการทางการเงิน
เพิ่มเติม เพื่อลดความร้อนแรงของเงินเฟ้อ โดยปัจจัยสำคัญที่ทาง เฟดให้ความสำคัญอีกด้านหนึงในปัจจุบันน้ันก็คือ เรื่องการจ้างงาน
เนื่องจากเฟด ต้องการให้การจ้างงานในสหรัฐนั้นปรับกลับไปได้เท่ากับระดับก่อนเกิดโควิด-19 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวมีการตกงานถึง 
20ล้านตำแหน่ง โดยในปัจจุบันนั้นมีการจ้างงานกลับเข้ามา 16 ล้านตำแหน่ง ดังนั้นถึงแม้ว่าเฟดเองเริ่มเปลี่ยนการส่งสัญญาณถึง
โอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วในปี 2022 นี้ ว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมากกว่า 3 ครั้งในปีนี้ หลังจากที่เคยให้
ข้อมูลอย่างต่อเนื่องว่าจะไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปจนถึง ปลายปี 2022 โดยในปัจจุบันทางด้านเฟดได้เริ่มต้นที่จะลดการ
เข้าซื้อตราสารหนี้ หรือ QE Tapering ซึ่งจะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

ทางด้านประเทศไทยเองในปีนี้เศรษฐกิจก็เริ่มกลับมาฟื้นตัว แต่ยังคงเป็นไปได้อย่างช้าๆ โดยมีปัจจัยหลักจากจำนวน
นักท่องเที่ยวที่ยังไม่กลับมาได้อย่างเต็มที่ในปีนี้ ดังนั้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะยังคงไม่กลับมาได้อย่างเต็มที่มากนัก นอกจากนั้น
ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะยังไม่สามารถกลับไปยืนได้ในระดับก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ภายในปีนี้ ทางด้าน
นโยบายทางการเงินยังคงอยู่ในระดับผ่อนคลายต่อไป เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อเริ่มส่งสัญญาณ
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากต้นทุนด้านพลังงาน แต่ตลาดยังคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังคงไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายใน   
ปีน้ี  

ทางด้านตลาดตราสารหนี้เอกชนนั้นใน ในปัจจุบันเห็นภาพการค่อยๆปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องของ Credit Spread 
โดยเฉพาะในตราสารหนี้เอกชนท่ีมีคุณภาพสูงซึ่งส่งผลให้ราคาของตราสารหนี้เอกชนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยมาจากแนวโน้มที่ดี
ขึ้นของภาพรวมเศรษฐกิจ ส่งผลถึงความสามารถในการชำระหนี้ และ คุณภาพเครดิตของบริษัทเอกชนในประเทศปรับตัวดีขึ้น จึง
ส่งผลให้ credit spread นั้นมีแนวโน้มที่ลดลง 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสัน้ พลัส (LHSTPLUS) 

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

 
ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสัน้ พลัส (LHSTPLUS) 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสัน้ พลัส (LHSTPLUS) 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสัน้ พลัส (LHSTPLUS) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดสะสมมูลค่า  

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
 

 
 

 
 

          ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสัน้ พลัส (LHSTPLUS) 

รายงานสถานะการลงทนุ การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 
มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
2,095,453,459.26 92.96

พันธบัตรรัฐบาล
  อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี 824,607,485.23 36.58
เงินฝากธนาคาร 149,493,294.51 6.63
ต๋ัวแลกเงิน
  ต๋ัวแลกเงินท่ีบริษัทเอกชนเป็นผู้ออกและข้ึนทะเบียนใน Thai BMA หรือตลาดตราสารหนี้ 429,319,373.40 19.05
หุ้นกู้
  อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี 519,841,448.54 23.06
  อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี 172,191,857.58 7.64

164,739,689.67 7.31
เงินฝากธนาคาร 164,739,689.67 7.31

-4,721,912.49 -0.21
สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน -4,721,912.49 -0.21

-1,240,424.54 -0.06
2,254,230,811.90 100

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอ่ืน ๆ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

รายละเอียดการลงทุน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ



 

 

10 

 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสัน้ พลัส (LHSTPLUS) 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ 
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 

 

อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม
(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

DOHA BANK                                                                                           5.13 3,500,000.00 115,617,810.11
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 1.29 29,091,382.74 29,098,352.15
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 0.00 0.00 0.00
ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 0.00 11,410.46 11,413.96
ธนาคารแห่งประเทศจีน สาขามาเก๊า 4.05 11,500,000.00 91,289,660.02
                รวมเงินฝากธนาคาร 10.47 236,017,236.24

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 1.77 39,913,895.20 39,910,227.60
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 2.22 49,958,117.50 49,958,391.50
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 1.77 39,913,895.20 39,905,178.80
บริษัท บีทเีอส กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) 2.21 49,909,752.00 49,908,612.00
บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 1.77 39,979,298.40 39,979,398.40
บริษัท อีซ่ี บาย จ ากัด 2.22 49,971,728.50 49,971,728.50
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 4.43 99,796,153.20 99,817,026.00
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 2.66 59,868,813.60 59,868,810.60
                รวมต๋ัวแลกเงิน 19.05 429,319,373.40

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ 3.47 78,000,000.00 78,215,747.94
                รวมบัตรเงินฝาก 3.47 78,215,747.94

กระทรวงการคลัง 2.53 57,000.00 56,991,919.68
ธนาคารแห่งประเทศไทย 34.05 768,000.00 767,615,565.55
                รวมพันธบัตรรัฐบาล 36.58 824,607,485.23

สัญญาทีอ้่างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน -0.21 202,751,152.37 -4,721,912.49
                รวมสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า -0.21 -4,721,912.49

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ม โกรท 0.44 10,000.00 10,028,777.50
บริษัท เงินติดล้อ จ ากัด (มหาชน) 0.44 10,000.00 10,008,660.40
บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) 2.78 62,200.00 62,776,719.36
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 0.89 20,000.00 20,164,524.80
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 2.06 46,000.00 46,383,316.48
บริษัท โตโยต้าลิสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด 4.49 100,000.00 101,235,469.00
บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 0.76 17,000.00 17,179,189.01
บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 1.78 40,000.00 40,028,168.40
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 1.71 38,000.00 38,590,152.16
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน) 1.16 25,800.00 26,071,505.01
บริษัท บางจากคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 2.01 45,000.00 45,295,981.80
บริษัท บีทเีอส กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) 0.45 10,000.00 10,256,221.00
บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 0.45 10,000.00 10,107,062.20
บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 1.77 40,000.00 39,790,098.00
บริษัท เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 2.45 55,000.00 55,263,653.95
บริษัท ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด 3.72 84,000.00 83,905,206.00
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 1.77 40,000.00 39,798,548.00
                รวมหุ้นกู้ 29.14 656,883,253.07

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 1.56 35,000,000.00 35,150,053.05
                รวมอ่ืน ๆ 1.56 35,150,053.05

100.06 2,255,471,236.44

รายการค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.06 -1,240,424.54
100 2,254,230,811.90

หุ้นกู้

อ่ืน ๆ

รวมเงินลงทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

เงินฝากธนาคาร

ต๋ัวแลกเงิน

บัตรเงินฝาก

พันธบัตรรัฐบาล

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสัน้ พลัส (LHSTPLUS) 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Portfolio 
มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 

 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ TRIS Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป 
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด 

และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 
AA มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รั บ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA 
A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่

มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการ
ชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

        ประเภท ผู้ออก อันดับ มูลค่าตาม
ความน่าเช่ือถือ ราคาตลาด

ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง 56,991,919.68
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย 767,615,565.55
เงินฝากธนาคาร ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ AAA(FITCH) 78,215,747.94
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 29,098,352.15
เงินฝากธนาคาร ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) A-(TRIS) 35,150,053.05
เงินฝากธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศจีน สาขามาเก๊า A(TRIS) 91,289,660.02
เงินฝากธนาคาร ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) AAA(FITCH) 11,413.96
เงินฝากธนาคาร DOHA BANK A(FITCH) 115,617,810.11
ต๋ัวแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) A+(TRIS) 39,910,227.60
ต๋ัวแลกเงิน บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) A+(TRIS) 49,958,391.50
ต๋ัวแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) A+(TRIS) 39,905,178.80
ต๋ัวแลกเงิน บริษัท บีทเีอส กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) A(TRIS) 49,908,612.00
ต๋ัวแลกเงิน บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) A-(TRIS) 39,979,398.40
ต๋ัวแลกเงิน บริษัท อีซ่ี บาย จ ากัด AA+(FITCH) 49,971,728.50
ต๋ัวแลกเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 99,817,026.00
ต๋ัวแลกเงิน บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด AA(FITCH) 59,868,810.60
หุ้นกู้ บริษัท เงินติดล้อ จ ากัด (มหาชน) A(TRIS) 10,008,660.40
หุ้นกู้ บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) A(TRIS) 62,776,719.36
หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) A+(TRIS) 20,164,524.80
หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) A-(TRIS) 46,383,316.48
หุ้นกู้ บริษัท โตโยต้าลิสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด AAA(TRIS) 101,235,469.00
หุ้นกู้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) BBB+(TRIS) 17,179,189.01
หุ้นกู้ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) A-(TRIS) 40,028,168.40
หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) AA(TRIS) 38,590,152.16
หุ้นกู้ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน) A-(TRIS) 26,071,505.01
หุ้นกู้ บริษัท บางจากคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) A-(TRIS) 45,295,981.80
หุ้นกู้ บริษัท บีทเีอส กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) A(TRIS) 10,256,221.00
หุ้นกู้ บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) A-(TRIS) 10,107,062.20
หุ้นกู้ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด AAA(FITCH) 39,790,098.00
หุ้นกู้ บริษัท เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) BBB+(TRIS) 55,263,653.95
หุ้นกู้ บริษัท ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด AAA(FITCH) 83,905,206.00
หุ้นกู้ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) AA-(TRIS) 39,798,548.00
หุ้นกู้ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ม โกรท A(TRIS) 10,028,777.50
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BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปาน
กลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้
ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะ
หมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ  

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตาม
กำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเง่ือนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชำระหนี้ได้ 

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

เครดิตภายในระดับเดียวกัน 

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครอง
จากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอั นดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมี
เครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะ
สั้นในระดับที่น่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 

T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการ
ชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้  TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ
เปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการ
ชำระหนี้ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้น ๆ 
แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive  หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 

Stable  หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ Fitch Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย 

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

AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความ
น่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือขั้น
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันปานกลางเมื่อเปรยีบเทียบกับผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี
มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถใน
การชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระ
หนี้ตามเง่ือนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระ
หนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 
การปฏิบัติตามเง่ือนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ใน
ระดับหนึ่งเท่าน้ัน และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาวะที่
เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

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

D(tha) อันดับความน่าเช่ือถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ใน
ปัจจุบัน 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

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

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

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอน
มากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแลการเงินในทางลบระยะสั้น 

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน
ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะ
สั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นัก
ลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งช้ีแนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเช่ือถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ”   จะบ่งช้ีแนวโน้ม
ในการปรับอันดับความน่าเช่ือถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเช่ือถืออาจจะได้รับการปรับขึ้น ปรับลง 
หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสัน้ พลัส (LHSTPLUS) 

รายงานสรุปเงินลงทุน 
มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 

 
 
 
 

 
 

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 
วันท่ี รายละเอียด การดำเนินการแก้ไข 

  
 

 

 
  
 

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสยีงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสยีงไดท้ี่ website ของบริษัทจัดการ 
www.lhfund.co.th 

 

 

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่          
1 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตามรายชื่อ ดังนี้ 

- ไม่มี  - 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด www.lhfund.co.th และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 824,607,485.23                36.58           
(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ 349,383,037.23                15.50           

หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก/ส่ังจ่าย/รับอาวัล/ค้ าประกัน
(ค) ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับทีส่ามารถ 1,086,202,626.47             48.19           

ลงทนุได้ (Investment grade)
(ง) ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต่ ากว่าอันดับที่ -                                -              

สามารถลงทนุได้ (Non-Investment grade) หรือไมม่ ีRating

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV 

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่งจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission) 
 

 
 

 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

มูลค่า ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

1 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
3 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
4 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
5 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
6 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
7 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
8 ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
9 ธนาคารออมสิน ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
10 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
11 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมโิก้ จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
12 บริษัทหลักทรัพย์ โนมรูะ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
13 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
14 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด(มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
16 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จ ากัด ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
17 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด(มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
18 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
19 Bank of China (Thai) Public Company Limited ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
20 China Construction Bank (Asia) Corporation Limited ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
21 Agricultural Bank of China Limited Hong Kong Branch ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
22 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
23 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
24 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
25 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ

ช่ือกองทุน PTR

กองทนุเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะส้ัน พลัส 0.8750
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสัน้ พลัส (LHSTPLUS) 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

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

 

 
 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการท่ีเรียกเกบ็

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยรวมทัง้หมดท่ีประมาณการได้ (หน่วย : พนับาท) เรียกเกบ็จริง

 ● ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 2,173.58 0.12840

 ● ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 525.28 0.03103

 ● ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (Registrar Fee) ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 650.83 0.03845

 ● ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไมม่ี ไมม่ี

 ● ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ : - ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.50 124.02 0.00733

- ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 50.00 0.00295

- ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 4.35 0.00026

- ค่าใชจ่้ายในการจดัท า จดัพมิพร์ายงานถงึผูถ้อืหน่วย 5.34 0.00032

- ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ในการด าเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) 64.33 0.00380

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยรวมท่ีประมาณการไม่ได้

รวมค่าใช้จา่ยทัง้หมด ไม่เกินร้อยละ 3.21 3,473.71 0.20521

ค่าใชจ่้ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์ 0.00 0.00000

หมายเหตุ :

    ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย์

1) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ รวมภาษีมลูค่าเพิม่ หรอืภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใด (ถา้ม)ี แต่ยงัไมร่วมค่า นายหน้าซื้อ ขายหลกัทรพัยแ์ละ

2) ค่าธรรมเนียมค่าใชจ่้ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เมือ่รวมกนัทัง้หมดแลว้ตอ้งไมเ่กนิอตัรารอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม

จ่ายตามจรงิ

จ่ายตามจรงิ

จ่ายตามจรงิ

จ่ายตามจรงิ

จ่ายตามจรงิ

ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

ตามโครงการ

ไมม่ี












































