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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

นโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอนัเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงนิ 
และ/หรอืเงนิฝากของภาครฐั และ/หรอืภาคเอกชนที่ใหผ้ลตอบแทนทีด่เีหมาะสมกบัระดบัความเสีย่ง ที่
เสนอขายในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ อาท ิตราสารแห่งหนี้ทีภ่าครฐั และ/หรอืรฐัวสิาหกจิ เป็นผูอ้อก 
ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั หรอืผูค้ ้าประกนั ตราสารแห่งหน้ีภาคเอกชน เช่น ตราสารหน้ี ตราสารทาง
การเงนิ และ/หรอืเงนิฝากทีธ่นาคารพาณิชย์ ธนาคารทีก่ฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ และ/หรอืบรษิทัเงนิทุน 
เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืค ้าประกนั ตราสารแห่งหน้ี ตราสารทางการเงนิที่
บรษิทัเอกชนชัน้ด ีเป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืค ้าประกนั ทัง้น้ี การลงทุนใน
ตราสารทีเ่สนอขายในต่างประเทศจะมมีูลค่ารวมกนัทัง้สิน้ไม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุน ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivative) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน 
(Foreign Exchange Rate Risk) ทัง้จ านวน  

 กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดย
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรอืได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอาจลงทุนใน
หรอืมไีว้ซึ่งตราสารหน้ีที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) 
และ/หรอืตราสารหน้ีทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) กองทุนจะไม่ลงทุนใน
หรอืมไีวซ้ึง่ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

 ส่วนทีเ่หลอืบรษิทัจดัการอาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งเงนิฝากและ/หรอืหลกัทรัพยห์รอืทรพัย์สนิอื่น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ  

 กองทุนจะด ารงอายุถัวเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุน (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1 ปี
โดยประมาณ ทัง้น้ี อายุถัวเฉลี่ยของทรพัย์สินที่ลงทุนของกองทุน (Portfolio Duration) ณ ขณะใด
ขณะหน่ึง อาจเกิน 1 ปี ได้ในบางกรณี เช่น ในช่วงระยะรอการลงทุนซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วนั    
นับแต่วนัถัดจากวนัจดทะเบียนกองทรพัย์สนิ หรอืในช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วนัท าการก่อนเลิก
โครงการ หรอืช่วงทีม่กีารสัง่ซื้อหรอืไถ่ถอนหน่วยลงทุนมากผดิปกต ิเป็นตน้ โดยไม่ถอืว่าด าเนินการผดิ
ไปจากหนังสอืชีช้วนส่วนโครงการ และถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มกีารแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่
เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนน้ีในภายหลัง รวมถึง
กฎเกณฑ์การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงนโยบายการลงทุนอื่นใด บรษิัท
จดัการจะด าเนินการปรบันโยบายการลงทุนดงักล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสัน้ พลสั  

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์ แอนด ์ เฮา้ส ์ จ ากดั ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน       
ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แตว่นัที ่1 มนีาคม 2562 ถงึวนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2563 มาเพื่อโปรดทราบ 

 
สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

ตลาดตราสารหน้ี 
ภาพรวมตลาดตราสารหนี้ของไทยในช่วงวนัที ่1 มนีาคม 2562  - 28 กุมภาพนัธ ์2563 อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร

รฐับาลปรบัตวัลดลงตลอดทัง้เสน้  58-250 bps โดยช่วงอายุ 0 - 1 ปี ปรบัตวัลง 58-87 bps ตามการปรบัลดอตัราดอกเบี้ย

ของคณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) ลง 4 ครัง้รวม 100 bps ในช่วงดงักล่าว มาอยู่ที ่1.0% ต่อปี ณ วนัที ่5 กุมภาพนัธ์ 

2563 อย่างไรกต็ามนักลงทุนไดค้าดการณ์ว่า ทาง กนง. อาจมกีารปรบัลดอตัราดอกเบี้ยลงอีก 1  - 2 ครัง้ได ้ในช่วงที่เหลอื

ของปี 2563 เนื่องจากตวัเลขเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอลงจากผลกระทบของ COVID-19 ซึ่งกระทบการส่งออก การท่องเที่ยว      

การลงทุนภาคเอกชน ขณะทีแ่ผนเบกิจ่ายการลงทุนภาครฐัยงัล่าชา้  

ค่าเงนิบาทกลบัมาอ่อนค่าในปี 2563 ทีร่ะดบั 31.2 - 31.53 หลงัจากแขง็ค่าระดบั ซื้อขายในช่วง  30 บาท ในช่วง

ครึ่งปีหลัง 2562 จากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการที่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกามีท่าทีฟ้ืนตัวขึ้น               

โดยภาพการเจรจาการคา้ระหว่างสหรฐัอเมรกิาและจนี ผ่อนคลายขึน้หลงัจากทัง้คู่ลงนามขอ้ตกลงเฟสแรก 15 มกราคม 2563 

ทีผ่่านมา โดยสหรฐัจะปรบัลดภาษลีงครึง่หนึ่งจากอตัรา 15% ทีเ่รยีกเกบ็จากสนิคา้น าเขา้จากจนีวงเงนิ 1.2 แสนล้านดอลลาร ์

และชะลอการเก็บภาษีเพิม่เตมิเพื่อแลกกบัการที่จนีให้ค ามัน่สญัญาในการปฏิรูปโครงสรา้ง รวมทัง้ซื้อสนิค้าและบรกิารจาก

สหรฐัเพิม่ขึน้อกี 2 แสนลา้นดอลลารใ์นช่วงเวลา 2 ปีขา้งหน้า ทัง้นี้ นายไมค์ เพนซ์ รองประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิา เปิดเผย

ว่าเริม่เดินหน้าการเจรจาขอ้ตกลงการค้าเฟสสองระหว่างสหรฐัอเมรกิากบัจนีต่อ และการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มี

จุดเริม่ตน้จากประเทศจนีท าใหน้ักลงทุนตอ้งการถอืเงนิสกุลดอลล่ารแ์ละสนิทรพัยป์ลอดภยัมากขึน้  

สถานการณ์ซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติขายสุทธใินตลาดตราสารหนี้ไทย 13.6 หมื่นล้านบาท โดยเป็นขายสุทธิ

ตราสารหนี้ระยะสัน้ (ต ่ากว่า 1 ปี) 53.63 หมื่นลา้นบาท และซื้อสุทธใินตราสารหนี้ระยะยาว (มากกว่า 1 ปี) 39.98 หมื่นลา้นบาท 

จากข้อมูล ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์  2562 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 พบว่าผลตอบแทน 

(Return) ของกองทุนอยู่ที ่2.04% ต่อปี 



 

 

4 

 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

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 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

รายชือ่ผู้จดัการกองทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6 

 

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

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั  

ข้อมูล ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 

 
 
 

 
 
ขอ้มลู ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2563 



 

 

8 

 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึ       
ผลการด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 
 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 5,317,094,551.08       91.68            

พนัธบตัรรฐับาล

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 2,556,894,377.55       44.09            

เงนิฝากธนาคาร 540,666,718.05          9.32              

ตัว๋แลกเงนิ

     ตัว๋แลกเงนิทีบ่รษิทัเอกชนเป็นผูอ้อกและขึน้ทะเบยีนใน Thai BMA หรอืตลาดตราสารหนี้ 1,039,366,267.12       17.92            

หุน้กู้

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 442,261,295.30          7.63              

     อายคุงเหลอืมากกวา่ 1 ปี 737,905,893.06          12.72            

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ 509,248,568.39          8.78              

เงนิฝากธนาคาร 509,248,568.39          8.78              

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (25,577,113.79)          (0.44)             

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น (25,577,113.79)          (0.44)             

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (1,248,501.79)            (0.02)             

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 5,799,223,168.20         100.00             
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Portfolio 
มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์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 

ประเภท                                    ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย 2,556,894,377.55                

เงนิฝากธนาคาร AGRICULTURAL BANK OF CHINA A(TRIS) 306,734,919.30                  

เงนิฝากธนาคาร DOHA BANK A(FITCH) 411,646,049.09                  

เงนิฝากธนาคาร ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ AAA(FITCH) 55,970,873.12                    

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 33,846,487.46                    

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศจนี สาขามาเก๊า A(TRIS) 241,716,957.47                  

ตัว๋แลกเงนิ บ.น ้าตาลมติรผล จก. A+(TRIS) 47,909,416.32                    

ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) A+(TRIS) 199,824,102.00                  

ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) BBB+(TRIS) 139,732,137.40                  

ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั ราชธาน ีลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 99,952,831.00                    

ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ากดั (มหาชน) BBB+(TRIS) 317,457,931.80                  

ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) BBB+(TRIS) 159,551,441.60                  

ตัว๋แลกเงนิ บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) AA(TRIS) 74,938,407.00                    

หุน้กู้ บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 25,863,935.00                    

หุน้กู้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั A-(TRIS) 60,381,858.60                    

หุน้กู้ บรษิทั โตโยต้าลสิซิง่ (ประเทศไทย) จ ากดั AAA(TRIS) 57,098,706.81                    

หุน้กู้ บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 150,450,891.00                  

หุน้กู้ บรษิทั เทเลคอมเอเซยี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) BBB+(TRIS) 311,389,770.72                  

หุน้กู้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 40,785,205.12                    

หุน้กู้ บรษิทั เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 163,694,689.60                  

หุน้กู้ บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) BBB+(TRIS) 122,187,700.80                  

หุน้กู้ บรษิทั ราชธาน ีลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 156,897,755.71                  

หุน้กู้ บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ากดั (มหาชน) BBB+(TRIS) 70,255,374.00                    

หุน้กู้ บรษิทัทรู มฟู เอช ยนูเิวอร์แซล คอมมวินเิคชัน่ จ ากดั BBB+(TRIS) 21,161,301.00                    
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A มคีวามเสี่ยงในระดบัต ่า ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

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 าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ท างธุรกิจ 
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 าระหนี้ที่สงูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระ

หนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อนัดบัเครดติทุกประเภททีจ่ดัโดย TRIS Rating เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี้ในตระกูลเงนิบาท ซึง่สะทอ้นความสามารถ

ในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็นสกุลเงนิตรา

ต่างประเทศ 

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

เปลีย่นแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิ
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

การเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ

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
ความน่าเชื่อถอืของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รับการจดัอนัดบัความ
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 าคญัเมือ่เปรยีบเทยีบกับผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศ
ไทย การปฏบิตัติามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบนั แต่ความมัน่คง
ยงัจ ากัดอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คืนตามก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนัน้ไม่
แน่นอน ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อื้อต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและ
การพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 
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D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองค์กรหรอืตราสารหนี้ซึ่งก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้
ในปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สูงสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใตอ้นัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหส้ าหรบัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิล้ว

จะก าหนดให้กบัตราสารทางการเงนิที่ออกหรือค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีที่มรีะดบัความน่าเชื่อถือสูงเป็น

พเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่า

พอใจเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น 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 าหรบัประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะ

ไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าว ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบั “AAA (tha)” หรอือนัดบัทีต่ ่ากว่า “CCC (tha)” 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ให้
นักลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารเปลี่ยนแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถอืและแจง้แนวโน้มทศิทางของการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สญัญาณลบ”   
จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะไดร้บั
การปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ๆ 

 
 

รายงานสรปุเงินลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

 
 
 

 
รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

รอบปีบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 
 

วนัท่ี รายละเอียด การด าเนินการแก้ไข 
  

 
 

 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของ   
บรษิทัจดัการ www.lhfund.co.th 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 2,556,894,377.55           44.09         

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 1,049,915,286.44           18.10         

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ 2,219,533,455.48           38.27         

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ - -

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 

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

รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสัน้ พลสั มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่   
1 มนีาคม 2562 ถงึวนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2563 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทัควอลติี ้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.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 
 
 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

ช่ือกองทุน ผู้ถือหน่วย สดัส่วน (ร้อยละ) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง - 

 
 
 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 

 
 

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสัน้ พลสั 1.5383

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 6,743.81 0.129 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1,629.75 0.031 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 1,966.95 0.038 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 70.00 0.001 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 7.15 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 125.05 0.002 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 10,542.71 0.201

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

*    ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี

**   ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
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รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต  
 

เสนอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั  

 
ความเหน็  

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสัน้ พลสั ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและงบประกอบ
รายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2563 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลีย่นแปลง สนิทรพัยสุ์ทธ ิงบกระแสเงนิสด 
และขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญัส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บญัชทีีส่ าคญั  

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงนิและรายละเอยีดเงนิลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสัน้ 
พลสั ณ วนัที ่29 กุมภาพนัธ์ 2563 ผลการด าเนินงาน การเปลีย่นแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มลูทางการเงนิที่
ส าคญัส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีี่ก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชใีนส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และ
ขา้พเจ้าได้ปฏิบตัติามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการ
สอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้  
 
ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้รหิารกองทุนฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกองทุนฯ แต่
ไม่รวมถงึงบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานประจ าปีนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปี
ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่ี
สาระส าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของกองทุนฯ และหากขา้พเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้จะสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ เพื่อใหผู้บ้รหิารกองทุนฯ ด าเนินการแก้ไขขอ้มูลทีแ่สดงขดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิ 
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ความรบัผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดแูลต่องบการเงิน 

ผู้บรหิารกองทุนฯ มหีน้าที่รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารกองทุนฯ พจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบ
การเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

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

ผูบ้รหิารกองทุนฯ มหีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกองทุน  
 
ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บญัชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รบัประกันว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็ น
สาระส าคญัที่มอียู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเมื่อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทาง
เศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหล่านี้  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ใชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี
ตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ  
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการ

ทุจรติหรอืขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้
หลกัฐานการสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งที่ไม่พบ
ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การ
แสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกองทุน 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่ผูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละการ
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิารของกองทุนฯ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บรหิารกองทุนฯ  และจาก
หลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็น
เหตุให้เกิดขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่  ถ้าขา้พเจ้าได้ขอ้
สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึ
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิที่เกี่ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชขีอง
ขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  



 

 

18 

 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูว่างบการเงนิแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

ขา้พเจ้าได้สื่อสารกบัผู้บรหิารกองทุนฯ ในเรื่องต่างๆ ที่ส าคญั ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มนีัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที่มนีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่ผูบ้รหิารกองทุนฯ ว่าขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัิตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสารกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ เกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ขา้พเจา้เชื่อวา่มเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอก
อาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ  

จากเรื่องที่สื่อสารกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่างๆ ที่มนีัยส าคญัมากทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิใน
งวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบญัชเีว้นแต่
กฎหมายหรือข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผล
ว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว 
 
ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน าเสนอรายงานฉบบันี้คอื นางขวญัใจ  เกยีรตกิงัวาฬไกล 

 

 
 
นางขวญัใจ  เกยีรตกิงัวาฬไกล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่5875 
บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 
 
กรุงเทพมหานคร 
18 พฤษภาคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั 
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 

 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 29/2/63 28/2/62

สินทรพัย์

เงนิลงทุนตามมลูคา่ยตุธิรรม 5,775,225,608.30 5,064,921,379.63  

 (ราคาทุน ณ วนัที่ 29/2/63 : 5,765,850,704.70 บาท)

 (ราคาทุน ณ วนัที่ 28/2/62 : 5,063,529,720.61 บาท)

เงนิฝากธนาคาร 6 33,807,021.34       45,633,014.99      

ดอกเบีย้คา้งรบั 17,310,489.83       14,650,550.14      

ลูกหนี้จากการขายเงนิลงทุน 7 -                     79,926,861.60      

คา่ใชจ่้ายรอการตดับญัชี 4.5 11,478.76            18,626.74           

สนิทรพัยอ์ื่น 97,175.47            -                    

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ 8 -                     26,011,346.35      

รวมสินทรพัย์ 5,826,451,773.70    5,231,161,779.45   

หน้ีสิน

หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ 8 25,577,113.79       28,990.93           

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 975,241.37           842,201.46          

หนี้สนิอื่น 676,250.34           22,857.96           

รวมหน้ีสิน 27,228,605.50        894,050.35            

สินทรพัยส์ทุธิ 5,799,223,168.20    5,230,267,729.10   

สินทรพัยส์ทุธิ :

ทุนที่ได้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 5,514,072,216.49   5,074,317,981.75  

ก าไรสะสม

บญัชปีรบัสมดุล 73,086,093.70 48,218,291.23      

ก าไรสะสมจากการด าเนนิงาน 5 212,064,858.01 107,731,456.12     

สินทรพัยส์ทุธิ 5,799,223,168.20    5,230,267,729.10   

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 10.5171 10.3073              

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ี(หน่วย) 551,407,221.6366 507,431,798.1685  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 
 

 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจัดกลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

อตัราสว่นของ (%)

ช่ือหลกัทรัพย์ ช่ือยอ่หลกัทรัพย์

มลูคา่ยตุธิรรม 

(%) อตัราดอกเบีย้

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

เงนิฝากประจ าต่างประเทศ

Agricultural Bank of China - 94,466,100.00     - 94,677,000.00       1.64              3.0900     5/3/2563

Agricultural Bank of China - 100,767,300.00   - 104,566,200.00      1.81              -           8/4/2563

Agricultural Bank of China - 100,911,600.00   - 104,566,200.00      1.81              -           8/5/2563

Bank of China Macau Branch - 101,024,980.00   - 101,080,660.00      1.75              0.0200     22/2/2564

Bank of China Macau Branch - 40,321,000.00     - 40,487,000.00       0.70              2.2000     7/4/2563

Bank of China Macau Branch - 97,569,750.00     - 99,337,890.00       1.72              0.0800     1/3/2564

Doha Bank - 91,702,500.00     - 94,677,000.00       1.64              3.3500     15/7/2563

Doha Bank - 91,929,000.00     - 94,677,000.00       1.64              3.2500     27/7/2563

Doha Bank - 91,759,500.00     - 94,677,000.00       1.64              3.2000     5/8/2563

Doha Bank - 116,379,940.00   - 119,924,200.00      2.08              3.1500     20/8/2563

รวมเงนิฝากประจ าต่างประเทศ 948,670,150.00     16.43          

หลักทรัพย์ในประเทศ

บตัรเงนิฝาก

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - 25,000,000.00     - 25,000,000.00       0.43              1.9000     15/4/2563

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - 30,000,000.00     - 30,000,000.00       0.51              1.9000     7/4/2563

รวมบตัรเงนิฝาก 55,000,000.00      0.94            

ตั๋วแลกเงนิ

บริษัท เอเซียเสริมกิจลสีซ่ิง จ ากดั (มหาชน) ASK20730B 220,000,000.00   220,000.0000  218,590,171.80      3.78              -           30/7/2563

บริษัท เอเซียเสริมกิจลสีซ่ิง จ ากดั (มหาชน) ASK20N13A 100,000,000.00   100,000.0000  98,867,760.00       1.71              -           13/11/2563

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) CPF20310B 100,000,000.00   100,000.0000  99,965,565.00       1.73              -           10/3/2563

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) CPF20410A 100,000,000.00   100,000.0000  99,858,537.00       1.73              -           10/4/2563

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากดั (มหาชน) CPN20326A 75,000,000.00     75,000.0000    74,938,407.00       1.30              -           26/3/2563

บริษัท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั MPSC20427A 48,000,000.00     48,000.0000    47,909,416.32       0.83              -           27/4/2563

บริษัท เมืองไทยลสีซ่ิง จ ากดั (มหาชน) MTC20313B 40,000,000.00     40,000.0000    39,978,970.00       0.69              -           13/3/2563

บริษัท เมืองไทยลสีซ่ิง จ ากดั (มหาชน) MTC20313G 40,000,000.00     40,000.0000    39,980,940.40       0.69              -           13/3/2563

บริษัท เมืองไทยลสีซ่ิง จ ากดั (มหาชน) MTC20511A 20,000,000.00     20,000.0000    19,943,747.80       0.35              -           11/5/2563

บริษัท เมืองไทยลสีซ่ิง จ ากดั (มหาชน) MTC20619A 40,000,000.00     40,000.0000    39,828,479.20       0.69              -           19/6/2563

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) SC20326B 100,000,000.00   100,000.0000  99,867,242.00       1.73              -           26/3/2563

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) SC20619A 60,000,000.00     60,000.0000    59,684,199.60       1.03              -           19/6/2563

บริษัท ราชธานีลสิซ่ิง จ ากดั (มหาชน) THANI20312B 100,000,000.00   100,000.0000  99,952,831.00       1.73              -           12/3/2563

รวมตั๋วแลกเงนิ 1,039,366,267.12  17.99          

 มลูคา่ที่ตราไว้  จ านวนหน่วย มลูคา่ยตุธิรรม วนัครบก าหนด



 

 

21 

 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

            ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจัดกลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

อตัราสว่นของ (%)

ช่ือหลกัทรัพย์ ช่ือยอ่หลกัทรัพย์

มลูคา่ยตุธิรรม 

(%) อตัราดอกเบีย้

พันธบตัร

พันธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 36/182/62 CB20305A 30,000,000.00     30,000.0000    29,996,449.80       0.52              -           5/3/2563

พันธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/62 CB20312A 5,000,000.00       5,000.0000      4,998,365.60         0.09              -           12/3/2563

พันธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 37/182/62 CB20312B 15,000,000.00     15,000.0000    14,994,624.60       0.26              -           12/3/2563

พันธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/91/62 CB20312C 142,000,000.00   142,000.0000  141,953,074.68      2.46              -           12/3/2563

พันธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 38/182/62 CB20319A 278,000,000.00   278,000.0000  277,849,204.46      4.81              -           19/3/2563

พันธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 51/91/62 CB20319B 1,000,000.00       1,000.0000      999,504.63            0.02              -           19/3/2563

พันธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 39/182/62 CB20326A 55,000,000.00     55,000.0000    54,960,047.45       0.95              -           26/3/2563

พันธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 52/91/62 CB20326B 66,000,000.00     66,000.0000    65,955,277.08       1.14              -           26/3/2563

พันธบตัรธนาคารเเห่งประเทศไทยงวดที่ 53/91/62 CB20402B 200,000,000.00   200,000.0000  199,810,810.00      3.46              -           2/4/2563

พันธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 41/182/62 CB20409A 10,000,000.00     10,000.0000    9,988,793.40         0.17              -           9/4/2563

พันธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/91/63 CB20409B 190,000,000.00   190,000.0000  189,789,474.30      3.29              -           9/4/2563

พันธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 42/182/62 CB20416A 152,000,000.00   152,000.0000  151,787,763.92      2.63              -           16/4/2563

พันธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/62 CB20423A 385,000,000.00   385,000.0000  384,408,074.05      6.66              -           23/4/2563

พันธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/91/63 CB20423C 47,000,000.00     47,000.0000    46,927,769.93       0.81              -           23/4/2563

พันธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 44/182/62 CB20430A 116,000,000.00   116,000.0000  115,801,904.48      2.01              -           30/4/2563

พันธบตัรธนาคารเเห่งประเทศไทยงวดที่ 4/91/63 CB20430B 69,000,000.00     69,000.0000    68,888,506.35       1.19              -           30/4/2563

พันธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 45/182/62 CB20507A 84,000,000.00     84,000.0000    83,848,779.00       1.45              -           7/5/2563

พันธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/62 CB20514A 10,000,000.00     10,000.0000    9,980,026.90         0.17              -           14/5/2563

พันธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/91/63 CB20514C 90,000,000.00     90,000.0000    89,823,355.20       1.56              -           14/5/2563

พันธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 47/182/62 CB20521A 15,000,000.00     15,000.0000    14,967,448.80       0.26              -           21/5/2563

พันธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/91/63 CB20521B 8,000,000.00       8,000.0000      7,982,561.60         0.14              -           21/5/2563

พันธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 48/182/62 CB20528A 78,000,000.00     78,000.0000    77,814,268.74       1.35              -           28/5/2563

พันธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/91/63 CB20528B 170,000,000.00   170,000.0000  169,601,321.10      2.94              -           28/5/2563

พันธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/62 CB20604A 12,000,000.00     12,000.0000    11,970,402.00       0.21              -           4/6/2563

พันธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/182/62 CB20611A 20,000,000.00     20,000.0000    19,947,600.60       0.35              -           11/6/2563

พันธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 51/182/62 CB20618A 40,000,000.00     40,000.0000    39,882,684.80       0.69              -           18/6/2563

พันธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 52/182/62 CB20625A 50,000,000.00     50,000.0000    49,846,139.50       0.86              -           25/6/2563

พันธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/182/63 CB20730A 223,000,000.00   223,000.0000  222,120,144.58      3.85              -           30/7/2563

รวมพันธบตัร 2,556,894,377.55  44.30          

หุ้นกู้

บริษัท เอเซียเสริมกิจลสีซ่ิง จ ากดั (มหาชน) ASK20320B 70,000,000.00     70,000.0000    69,999,921.60       1.21              1.8500     20/3/2563

บริษัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) BTSG209A 40,000,000.00     40,000.0000    40,287,583.20       0.70              2.5800     7/9/2563

บริษัท เฟรเซอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) FPT215A 160,000,000.00   160,000.0000  162,307,731.20      2.81              2.8000     9/5/2564

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) MTC217A 40,000,000.00     40,000.0000    40,664,887.60       0.70              3.4000     11/7/2564

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) MTC21NB 80,000,000.00     80,000.0000    80,673,717.60       1.40              2.8000     14/11/2564

 มลูคา่ที่ตราไว้  จ านวนหน่วย มลูคา่ยตุธิรรม วนัครบก าหนด
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจัดกลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

อตัราสว่นของ (%)

ช่ือหลกัทรัพย์ ช่ือยอ่หลกัทรัพย์

มลูคา่ยตุธิรรม 

(%) อตัราดอกเบีย้

บริษัท เงินตดิล้อ จ ากดั NTL207A 60,000,000.00     60,000.0000    60,232,845.00       1.04              2.4500     24/7/2563

บริษัท การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) THAI212A 25,000,000.00     25,000.0000    25,782,962.50       0.45              5.1400     7/2/2564

บริษัท ราชธานีลสิซ่ิง จ ากดั (มหาชน) THANI212A 6,700,000.00       6,700.0000      6,727,858.87         0.12              2.3100     14/2/2564

บริษัท ราชธานีลสิซ่ิง จ ากดั (มหาชน) THANI212C 8,000,000.00       8,000.0000      8,055,007.44         0.14              2.6500     8/2/2564

บริษัท ราชธานีลสิซ่ิง จ ากดั (มหาชน) THANI212D 5,000,000.00       5,000.0000      5,036,059.85         0.08              2.6700     1/2/2564

บริษัท ราชธานีลสิซ่ิง จ ากดั (มหาชน) THANI212D 50,000,000.00     50,000.0000    50,360,598.50       0.87              2.6700     1/2/2564

บริษัท ราชธานีลสิซ่ิง จ ากดั (มหาชน) THANI21OA 85,000,000.00     85,000.0000    85,758,168.55       1.48              2.5700     17/10/2564

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TISCOG20319A 150,000,000.00   150,000.0000  149,994,891.00      2.60              1.5200     19/3/2563

บริษัท โตโยต้า ลสีซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั TLT218B 30,000,000.00     30,000.0000    30,037,712.70       0.52              1.2200     27/8/2564

บริษัท โตโยต้า ลสีซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั TLT223A 27,000,000.00     27,000.0000    27,055,167.75       0.47              1.2700     27/3/2565

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) TRUE212A 3,000,000.00       3,000.0000      3,035,532.42         0.05              3.8000     25/2/2564

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) TRUE215A 300,000,000.00   300,000.0000  303,154,413.00      5.25              3.7000     24/5/2564

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) TRUE232A 5,000,000.00       5,000.0000      5,009,689.45         0.09              3.4300     17/2/2566

บริษัท ทรู มฟู เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั TUC208A 15,000,000.00     15,000.0000    15,060,889.80       0.26              3.1500     16/8/2563

บริษัท ทรู มฟู เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั TUC211A 6,000,000.00       6,000.0000      6,059,175.60         0.10              3.8000     24/1/2564

รวมหุ้นกู้ 1,175,294,813.63  20.34           

รวมเงนิลงทุนทัง้สิน้ (ราคาทุน 5,765,850,704.70 บาท) 5,775,225,608.30  100.00         

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

 มลูคา่ที่ตราไว้  จ านวนหน่วย มลูคา่ยตุธิรรม วนัครบก าหนด



 

 

23 

 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 29/2/63 28/2/62

รายได้จากการลงทนุ

รายได้ดอกเบีย้ 108,785,865.83 72,882,092.00        

รายได้อืน่ 40,000.00             -                      

รวมรายได้จากการลงทนุ 108,825,865.83 72,882,092.00         

ค่าใช้จา่ย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ 9, 10 6,743,812.49 5,266,408.60         

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ 9 1,629,754.72 1,367,986.63         

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน 9, 10 1,966,945.27         1,615,536.17         

ค่าธรรมเนยีมวชิาชพี 70,000.00 60,000.00             

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 132,193.08 112,573.90

ภาษเีงนิได้ 959,410.36 -                      

รวมค่าใช้จา่ย 11,502,115.92 8,422,505.30           

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 97,323,749.91 64,459,586.70         

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 4,660,836.65 102,060.83            

รายการขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (35,418,027.04) (6,724,920.00)

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 39,815,550.00        6,428,560.00         

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 7,833,244.58 694,037.81            

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 46,715,980.00 (15,557,710.00)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ (56,597,932.21) 16,287,952.34        

รวมรายการก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ 7,009,651.98 1,229,980.98           

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 104,333,401.89 65,689,567.68         

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 
 
 

หน่วย : บาท

29/2/63 28/2/62

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานในระหวา่งปี

รายได้จากการลงทุนสทุธิ 97,323,749.91         64,459,586.70         

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 4,660,836.65 102,060.83             

รายการขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (35,418,027.04) (6,724,920.00)

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 39,815,550.00         6,428,560.00           

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 7,833,244.58 694,037.81             

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 46,715,980.00 (15,557,710.00)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ (56,597,932.21) 16,287,952.34         

การเพ่ิมขึน้สทุธิในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 104,333,401.89         65,689,567.68           

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของทนุท่ีได้รบั(ท่ีรบัซ้ือคืน)จากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี

มลูค่าหน่วยลงทุนทีอ่อกจ าหน่ายในระหวา่งปี 9,143,552,791.00     7,603,700,471.11     

มลูค่าหน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งปี (8,678,930,753.79)    (5,932,086,198.71)

การเพ่ิมขึน้สทุธิของทนุท่ีได้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 464,622,037.21         1,671,614,272.40      

การเพ่ิมขึน้ของสินทรพัยส์ทุธิในระหวา่งปี 568,955,439.10         1,737,303,840.08      

สนิทรพัยส์ทุธติ้นปี 5,230,267,729.10     3,492,963,889.02     

สินทรพัยส์ทุธิปลายปี 5,799,223,168.20      5,230,267,729.10      

หน่วย : หน่วย

29/2/63 28/2/62

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทนุ (มลูค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุนต้นปี 507,431,798.1685 344,029,497.0254    

บวก หน่วยลงทุนทีอ่อกจ าหน่ายในระหวา่งปี 877,550,123.0845 743,471,150.4328    

หกั หน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งปี (833,574,699.6164) (580,068,849.2897)

หน่วยลงทนุ ณ วนัส้ินปี 551,407,221.6366     507,431,798.1685     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

หน่วย : บาท

29/2/63 28/2/62

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 104,333,401.89        65,689,567.68          

รายการปรบักระทบการเพิม่ขึน้สทุธใินสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน -

ให้เป็นเงนิสดสทุธทิีไ่ด้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน :-

การซือ้เงนิลงทุน (19,491,964,040.92) (16,348,531,837.20)

การจ าหน่ายเงนิลงทุน 18,882,664,089.82  14,816,202,661.68  

สว่นต ่ามลูค่าตราสารหนี้ตดัจ าหน่าย (42,435,156.38)       (38,215,476.74)

การเพิม่ขึน้ในดอกเบีย้ค้างรบั (2,659,939.69)         (683,676.37)

การ(เพิม่ขึน้)ลดลงในลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 79,926,861.60        (79,926,861.60)

การลดลงในค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 7,147.98               31,620.70             

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยอ์ืน่ (97,175.47)             -                      

การลดลงในเจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน -                      (52,849,018.37)

การเพิม่ขึน้ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 133,039.91            305,472.76            

การเพิม่ขึน้ในหนี้สนิอืน่ 653,392.38            2,923.18               

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (4,660,836.65)         (102,060.83)

รายการขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 35,418,027.04        6,724,920.00         

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ (39,815,550.00)       (6,428,560.00)

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (7,833,244.58)         (694,037.81)

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (46,715,980.00)       15,557,710.00        

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 56,597,932.21        (16,287,952.34)

เงินสดสทุธิท่ีใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (476,448,030.86) (1,639,204,605.26)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การจ าหน่ายหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 9,143,552,791.00    7,603,700,471.11    

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (8,678,930,753.79) (5,932,086,198.71)

เงินสดสทุธิท่ีได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 464,622,037.21        1,671,614,272.40     

เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ (11,825,993.65)         32,409,667.14          

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัต้นปี 45,633,014.99        13,223,347.85        

เงินฝากธนาคาร ณ วนัส้ินปี (หมายเหตขุ้อ 6) 33,807,021.34          45,633,014.99          

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั 
ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 
 

 หน่วย : บาท

ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบังวด

29/2/63 28/2/62 29/3/60 - 28/2/61

ข้อมลูผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)

มลูค่าหน่วยลงทุนเริม่แรก -                  -                  10.0000           

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธติ้นปี 10.3073            10.1530            -                 

รายได้จากกจิกรรมลงทุน :

รายได้จากการลงทุนสทุธิ 0.1957 0.1514 0.1456

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 0.0094 0.0002 0.0003

รายการขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (0.0712) (0.0158) (0.0263)

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 0.0801 0.0151 0.0289

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 0.0158 0.0016 0.0031

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 0.0940 (0.0365) (0.0339)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ (0.1140) 0.0383 0.0353

รายได้จากกจิกรรมลงทุนทัง้สิน้ 0.2098 0.1543 0.1530

มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิปลายปี/งวด 10.5171               10.3073              10.1530             

อตัราสว่นของก าไรสทุธต่ิอมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) 1.9902             1.5228             1.4838            

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัและข้อมลูประกอบเพ่ิมเติมท่ีส าคญั

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธปิลายปี/งวด (พนับาท) 5,799,223.17     5,230,267.73     3,492,963.89    

อตัราสว่นของค่าใช้จ่ายรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) 0.2195             0.1952             0.1638            

อตัราสว่นรายได้จากการลงทุนรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) 2.0759             1.6895             1.5762            

อตัราสว่นของจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของการซือ้ขายเงนิลงทุน

ระหวา่งปี/งวดต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) ** 693.6688          688.9110          782.9976         

ข้อมลูเพ่ิมเติม **

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

ไม่นบัรวมเงนิลงทุนในเงนิฝากธนาคารและตัว๋สญัญาใช้เงนิ ใบรบัฝากเงนิ และการซือ้ขายเงนิลงทุนต้องเป็นรายการซือ้หรอืขายเงนิลงทุนอยา่งแท้จรงิซึง่ไม่รวมถงึการซือ้โดยมี

สญัญาขายคนืหรอืการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563  

หน่วย : บาท  
1. ลกัษณะของกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสัน้ พลสั (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ประเภทรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน จดทะเบยีนกบัส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวนัที ่29 มนีาคม 
2560 มจี านวนเงนิทุนจดทะเบยีน 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200,000,000.0000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) โดยมี
มลูค่าจดทะเบยีนเริม่แรก 864,679,320.94 บาท (แบ่งเป็น 86,467,932.0940 หน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) 
ซึง่ไม่มกี าหนดระยะเวลาสิน้สุดโครงการ 
เมื่อวนัที ่15 พฤษภาคม 2560 กองทุนฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนจ านวน 1,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 100,000,000.0000 
หน่วย มลูค่าหน่วยละ 10 บาท)  
เมื่อวนัที่ 5 ตุลาคม 2560 กองทุนฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนจ านวน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100,000,000.0000 หน่วย 
มลูค่าหน่วยละ 10 บาท) 
เมื่อวนัที ่19 ตุลาคม 2560 กองทุนฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนจ านวน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100,000,000.0000 หน่วย 
มลูค่าหน่วยละ 10 บาท) 
เมื่อวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2560 กองทุนฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจ านวน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100,000,000.0000 
หน่วย มลูค่าหน่วยละ 10 บาท) 
เมื่อวนัที ่10 ตุลาคม 2561 กองทุนฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนจ านวน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100,000,000.0000 หน่วย 
มลูค่าหน่วยละ 10 บาท) 
รวมมลูค่าโครงการทัง้สิน้ 7,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 700,000,000.0000 หน่วย มลูค่าหน่วยละ 10 บาท) 
กองทุนฯ จดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (“บรษิทัจดัการ”) 

 กองทุนฯ มนีโยบายลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอนัเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกบัตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงนิ และ/
หรอืเงนิฝากของภาครฐั และ/หรอืภาคเอกชนทีใ่หผ้ลตอบแทนทีด่เีหมาะสมกบัระดบัความเสีย่งทีเ่สนอขายในประเทศและ/
หรอืต่างประเทศ อาท ิตราสารแห่งหนี้ที่ภาครฐั และ/หรอืรฐัวสิาหกจิ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้รบัรอง ผู้รบัอาวลั หรอืผู้ค ้า
ประกนั ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงนิ และ/หรอืเงนิฝากที่ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ และ/หรอืบรษิทัเงนิทุน เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืค ้าประกนั  ทัง้นี้ 
การลงทุนในตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศจะมีมูลค่ารวมกนัทัง้สิ้นไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธขิอง
กองทุน ส่วนที่เหลอือาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งเงนิฝากและ/หรอืหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผล
โดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ 
กองทุนฯ อาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อลดความเสีย่ง (Hedging) และอาจลงทุนในหรอื
มไีวซ้ึ่งตราสารหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และ/หรอืตราสารหนี้ที่
ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทัง้นี้กองทุนฯ จะไม่ลงทุนในตราสารที่มลีกัษณะของสญัญา
ซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)  

 กองทุนฯ มนีโยบายไม่จ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

 กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563  

หน่วย : บาท  

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

2.1 งบการเงนินี้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัิ
ทางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัช ี(“สภาวชิาชพีบญัช”ี) และการแสดงรายการใน งบการเงนิไดจ้ดัท าขึน้
ตามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปภายใต้พระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 และได้จดัท าขึ้นตามหลกัเกณฑ์และ
รปูแบบทีก่ าหนดในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่106 เรื่อง การบญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน 
และตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

2.2 งบการเงนิน้ีไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบญัชี 

2.3 การใชป้ระมาณการทางบญัช ี
ในการจดัท างบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผูบ้รหิารต้อง ใช้การ
ประมาณและขอ้สมมตฐิานหลายประการซึ่งมผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิทีเ่กี่ยวกบั
สนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้และค่าใชจ้่ายผลทีเ่กดิขึน้จรงิจงึแตกต่างจากทีป่ระมาณการไว้ 
ประมาณการการและขอ้สมมติฐานทีใ่ช้ในการจดัท างบการเงนิจะได้รบัการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรบัประมาณ
การทางบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

3.      มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัในปีปัจจุบนัและทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนาคตมรีายละเอยีด ดงันี้ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจบุนั 
สภาวชิาชีพบญัชีได้ออกและปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2561) รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัใหม่ ซึ่งมผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงนินี้ โดยมมีาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ซึ่งไดม้กีารเปลี่ยนแปลงหลกัการส าคญั 
ดงันี้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชแีละการ
ตคีวามมาตรฐานบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งต่อไปนี้  
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2560) สญัญาก่อสรา้ง 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560) รายได ้
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 2560) รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิารโฆษณา 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 
(ปรบัปรุง 2560) 

โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคา้ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 
(ปรบัปรุง 2560)  

สญัญาส าหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563  

หน่วย : บาท  
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่18 
(ปรบัปรุง 2560)  

การโอนสนิทรพัยจ์ากลูกคา้ 

ฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงนิ 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีย่งัไมม่ผีลบงัคบัใช ้
สภาวชิาชีพบญัชีได้ออกประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 ดงันี้ 
• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ จ านวน 5 ฉบบั ประกอบดว้ย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใิน

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่19  การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

ปัจจุบนัฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ อยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบที่อาจมตี่องบการเงนิในปีที่เริม่ใช้มาตรฐาน
ดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิ

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 16 เรื่องสญัญาเช่า ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 เรื่องสญัญา
เช่า และการตคีวามมาตรฐานบญัชทีี่เกีย่วขอ้ง อย่างไรกต็าม การบญัชสี าหรบัผูใ้หเ้ช่าไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่าง
เป็นสาระส าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงานโดยใชห้ลกัการเช่นเดยีวกนักบัมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 

ฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงนิ 
การประกาศใชแ้นวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมและกองทุนส ารองเลีย้งชพี 
เมื่อวนัที่ 26 ธนัวาคม 2562 ก.ล.ต. ได้ให้ความเหน็ชอบแนวปฏิบตัิทางบญัชสี าหรบักองทุนรวมและกองทุนส ารอง
เลีย้งชพีทีป่ระกาศใชโ้ดยสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน ซึง่ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ใน
หรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 
ปัจจุบนัฝ่ายบรหิารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบต่องบการเงนิในปีทีเ่ริม่ใชแ้นวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบั
ดงักล่าว 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563  

หน่วย : บาท  

4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 
- ดอกเบีย้รบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ามระยะเวลาทีพ่งึไดร้บัโดยค านึงถงึผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
- บญัชส่ีวนเกินและส่วนต ่ามูลค่าของตราสารหนี้ตดัจ าหน่ายตามวธิอีตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิซึ่งยอดที่ตดัจ าหน่ายนี้

แสดงเป็นรายการปรบัปรุงกบัดอกเบีย้รบั 
- ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการจ าหน่ายเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย ณ วนัทีจ่ าหน่ายเงนิลงทุน  
- ค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงนิลงทุนและการวดัค่าเงนิลงทนุ 
- เงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยด์ว้ยจ านวนตน้ทุนของเงนิลงทุน ณ วนัทีก่องทุนฯ มสีทิธใินเงนิลงทุน ตน้ทุนของเงนิ

ลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซื้อเงนิลงทุนและค่าใชจ้่ายโดยตรงทัง้สิน้ทีก่องทุนฯ จ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนนัน้ 
- เงนิลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใชร้าคาหรอือตัราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่

ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 
- กองทุนฯ ใชว้ธิรีาคาทุนตดัจ าหน่ายในการก าหนดมูลค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้ซึ่งมอีายุครบก าหนดภายใน 90 

วนั นับตัง้แต่วนัทีล่งทุนและไม่มเีงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้นัน้ไม่แตกต่างจากราคาทุน
ตดัจ าหน่ายอย่างเป็นสาระส าคญั 

- ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่ยงัไม่เกิดขึน้จากการปรบัมูลค่าเงนิลงทุนให้เป็นมูลค่ายุตธิรรมจะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน ณ 
วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 

- ราคาทุนของเงนิลงทุนทีจ่ าหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 
4.3 ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 

กองทุนฯ มนีโยบายป้องกนัความเสีย่งเกี่ยวกบัอตัราแลกเปลีย่นส าหรบัสนิทรพัยท์ีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศโดยการท า
สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward exchange contracts (FX))  
สนิทรพัย์และหนี้สนิของตราสารอนุพนัธแ์สดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ซึง่ค านวณและวดัมลูค่ายุตธิรรมโดยสถาบนัการเงนิ 
ก าไร(ขาดทุน)จากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธจ์ะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน 

4.4 บญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 
บญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ แปลงค่าเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัเกดิรายการ สนิทรพัย์และหนี้สนิทีเ่ป็น
เงนิตราต่างประเทศ ณ วนัสิ้นงวดแปลงค่าเงนิบาท โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนันัน้ และสญัญาซื้อขายเงนิตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัทีเ่กดิรายการ แปลงค่าเงนิบาทโดยใชอ้ตัราตามสญัญา 
ณ วนัสิ้นงวด ก าไรหรอืขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยงัไม่ครบก าหนด
ค านวณโดยปรบัสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าคงคา้ง ณ วนัสิน้งวดจากอตัราตามสญัญา เป็นราคาตลาด
ของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่อีายุคงเหลอืเช่นเดยีวกนั โดยแสดงรวมในสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิตราสารอนุพนัธใ์นงบดุล 
ก าไรหรอืขาดทุนจากการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563  

หน่วย : บาท  

4.5 ค่าใชจ้่ายรอตดับญัช ี
 ค่าใชจ้่ายรอตดับญัช ีเป็นค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนกองทุนรวม ค่ายื่นจดัตัง้กองทุนและค่าขอจดทะเบยีนเพิม่ทุน 

จะตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ้่ายภายในระยะเวลา 3 ปี โดยใชว้ธิเีสน้ตรง 

4.6 บญัชปีรบัสมดุล 
 บญัชปีรบัสมดุลถอืเป็นส่วนหนึ่งของก าไรสะสมซึ่งจะบนัทกึเมื่อมกีารขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพื่อ

ท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนมส่ีวนในสนิทรพัยสุ์ทธขิองกจิการลงทุนหรอืไดร้บัส่วนแบ่งจากกจิการลงทุนเท่าเทยีมกนัไม่ว่าผู้
ถอืหน่วยลงทุนนัน้จะลงทุนหรอืเลกิลงทุนในกจิการลงทุน ณ เวลาใด 

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

รอ้ยละ 15 ของรายไดก้่อนหกัรายจ่ายใด ๆ โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่20 สงิหาคม 2562 

5. ก าไรสะสมจากการด าเนินงานต้นปี 

 2563 2562 

รายไดจ้ากเงนิลงทุนสุทธสิะสม (เริม่สะสม 29 ม.ีค. 60) 104,477,501.19 40,017,914.49 

ก าไรสุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 29 ม.ีค. 60) 185,914.76 83,853.93 

ขาดทุนสุทธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นสะสม (เริม่สะสม 29 ม.ีค. 60)    (13,938,284.57) (7,213,364.57) 

ก าไรสุทธทิีเ่กดิขึน้จากตราสารอนุพนัธส์ะสม (เริม่สะสม 29 ม.ีค. 60)    14,359,810.30 7,931,250.30 

ก าไรสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 29 ม.ีค. 60)     1,541,659.02 847,621.21 

ขาดทุนสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นสะสม (เริม่สะสม 29 ม.ีค. 60)    (24,877,500.00) (9,319,790.00) 

ก าไรสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธส์ะสม (เริม่สะสม 29 ม.ีค. 60)     25,982,355.42 9,694,403.08 

ก าไรสะสมจากการด าเนินงานต้นปีทัง้ส้ิน 107,731,456.12 42,041,888.44 

6. เงินฝากธนาคาร 

 ณ วนัที ่29 กมุภาพนัธ ์2563 และ 28 กมุภาพนัธ ์2562 เงนิฝากธนาคาร ประกอบดว้ย :- 

 อตัราดอกเบีย้ต่อปี (%) จ านวนเงนิ 

 2563 2562 2563 2562 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)    0.375    0.375 33,807,021.34 45,633,014.99 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563  

หน่วย : บาท  

7. ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน 

ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ์ 2562 กองทุนฯ มลูีกหนี้จากการขายเงนิลงทุนจ านวน 79.93 ล้านบาท โดยกองทุนฯ ไดร้บั
ช าระลูกหนี้จากการขายเงนิลงทุนทัง้หมดแลว้ในวนัที ่7 มนีาคม 2562 (ปี 2563 : ไม่ม)ี 

8. สินทรพัย(์หน้ีสิน)ตราสารอนุพนัธ ์

ณ วนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2563 กองทุนฯ มหีนี้สนิตราสารอนุพนัธจ์ากการท าสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า
กบัสถาบนัการเงนิหลายแห่ง จ านวน 10 สญัญา ซึง่มรีายละเอยีดของสญัญา ดงันี้ :- 

สญัญา 
Forward 
contracts 

กองทุนจ่ายให้
สถาบนัการเงนิ 

กองทุนไดร้บัจาก
สถาบนัการเงนิ 

   

Notional amount  
(USD/EUR/HKD) 

Notional amount  
(THB) 

อตัรา
แลกเปลีย่น 

วนัครบ
ก าหนด 

หนี้สนิ                         
ตราสารอนุพนัธ ์

USD/THB 3,093,730.00 97,417,535.85   31.4887 5 ม.ีค. 63 (588,736.83) 

HKD/THB 10,222,410.96 41,217,783.23   4.0321 7 เม.ย. 63 (290,860.56) 

EUR/THB 3,000,000.00 100,767,300.00   33.5891 8 เม.ย. 63 (4,061,682.00) 

EUR/THB 3,000,000.00 100,911,600.00   33.6372 8 พ.ค. 63 (4,034,817.00) 

USD/THB 3,102,175.00 94,825,734.31   30.5675 15 ก.ค. 63 (2,987,541.13) 

USD/THB 3,099,666.67 94,983,085.77   30.6430 27 ก.ค. 63 (2,732,571.65) 

USD/THB 3,097,600.00 94,744,742.40   30.5865 5 ส.ค. 63 (2,890,770.78) 

USD/THB 3,921,362.50 120,096,824.33   30.6263 20 ส.ค. 63 (3,474,659.70) 

EUR/THB 2,900,592.89 99,301,797.59   34.2350 22 ก.พ. 64 (3,124,280.81) 

EUR/THB 2,852,330.67 99,364,361.69   34.8362 1 ม.ีค. 64 (1,391,193.33) 

รวม  943,630,765.17   (25,577,113.79) 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563  

หน่วย : บาท  

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 กองทุนฯ มีสินทรัพย์(หนี้สิน)ตราสารอนุพันธ์จากการท าสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ากบัสถาบนัการเงนิหลายแห่ง จ านวน 10 สญัญา ซึง่มรีายละเอยีดของสญัญา ดงันี้ :- 

สญัญา 
Forward 
contracts 

กองทุนจ่ายให้
สถาบนัการเงนิ 

กองทุนไดร้บัจาก
สถาบนัการเงนิ 

   

Notional amount  
(USD/EUR) 

Notional amount  
(THB) 

อตัรา
แลกเปลีย่น 

วนัครบ
ก าหนด 

สนิทรพัย ์                        
ตราสารอนุพนัธ ์

EUR/THB 2,000,405.56 78,985,013.33   39.4845 12 ม.ีค. 62 7,129,455.42 

EUR/THB 3,000,304.17 117,371,899.13   39.1200 3 เม.ย. 62 9,747,862.61 

USD/THB 2,065,244.44 67,956,868.30   32.9050 22 ก.ค. 62 3,040,238.08 

USD/THB 1,032,622.22 33,978,434.15   32.9050 22 ก.ค. 62 1,520,119.04 

USD/THB 1,032,444.44 33,869,649.59   32.8053 6 ส.ค. 62 1,430,607.67 

USD/THB 1,032,711.11 33,936,952.50   32.8620 13 ส.ค. 62 1,564,729.93 

USD/THB 2,071,591.67 66,034,884.71   31.8764 2 ม.ค. 63 1,220,179.92 

USD/THB 3,104,937.50 97,210,935.72   31.3085 22 ม.ค. 63 345,403.03 

USD/THB 1,034,703.33 32,364,485.46   31.2790 23 ม.ค. 63 12,750.65 

รวม  561,709,122.89   26,011,346.35 

      

สญัญา 
Forward 
contracts 

กองทุนจ่ายให้
สถาบนัการเงนิ 

กองทุนไดร้บัจาก
สถาบนัการเงนิ 

   

Notional amount  
(USD) 

Notional amount  
(THB) 

อตัรา
แลกเปลีย่น 

วนัครบ
ก าหนด 

หนี้สนิ                         
ตราสารอนุพนัธ ์

USD/THB 1,035,777.78 32,272,764.07   31.1580 3 ก.พ. 63 (28,990.93) 

รวม  32,272,764.07   (28,990.93) 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563  

หน่วย : บาท  
9. ค่าใช้จ่าย  

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จ ากดั เป็นผู้จดัการกองทุนฯ และนายทะเบยีนหน่วยลงทุน โดยมี
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนฯ  
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (รอ้ยละต่อปีของมูลค่า
ทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้หมด ทัง้นี้ มลูค่าหนี้สนิทัง้หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียม
ผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่ านวณ) ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ :- 

ค่าใชจ้่าย นโยบายการก าหนดราคา 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี 

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

10. รายการบญัชีท่ีเก่ียวข้องกนั  

ในระหว่างปี กองทุนฯ มรีายการบญัชทีีส่ าคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการ
ค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกนัระหว่างกองทุนฯ และกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ 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 

บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั 

รายการระหว่างกนัท่ีส าคญั มดีงัต่อไปน้ี 

  ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่ 

 นโยบายการก าหนดราคา 
29 กมุภาพนัธ ์

2563 
28 กมุภาพนัธ ์

2562 
• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน 6,743,812.49 5,266,408.60 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน 1,966,945.27 1,615,536.17 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563  

หน่วย : บาท  
• บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) (ในฐานะผูอ้อกหลกัทรพัย)์  

 ขายหลกัทรพัย ์  ราคาตลาด               - 700,000.00 

 ดอกเบีย้รบั  ราคาตลาด               - 1,724.48 
• บริษทั ควอลิต้ี เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) (ในฐานะผูอ้อกหลกัทรพัย)์  

 ซื้อหลกัทรพัย ์  ราคาตลาด 47,108,635.52 144,343,270.16 

 ขายหลกัทรพัย ์  ราคาตลาด 191,716,101.92 120,000,000.00 

 ดอกเบีย้รบั  ราคาตลาด 2,288,105.16 1,655,569.36 

   ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั มีดงัต่อไปน้ี 

  ณ วนัที ่ 

 นโยบายการก าหนดราคา 
29 กมุภาพนัธ ์

2563 
28 กมุภาพนัธ ์

2562 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 590,374.81 510,131.36 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจา่ย 172,192.65 148,788.33 
 

• บริษทั ควอลิต้ี เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน)   

หลกัทรพัย ์ ราคาตลาด               - 145,020,506.40 

ดอกเบีย้คา้งรบั ราคาตลาด               - 1,106,807.76 
 

11. ข้อมูลเก่ียวกบัการซือ้ขายเงินลงทุน 

 กองทุนฯ ไดซ้ื้อและขายเงนิลงทุนส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่29 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยไม่รวมเงนิลงทุนในเงนิฝากธนาคาร
และตัว๋สัญญาใช้เงินเป็นจ านวนเงิน 36,350.40 ล้านบาท (ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562: จ านวน 
29,718.22 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 693.6688 (ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562: ร้อยละ 
688.9110) ต่อมลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี 

12. เคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนฯ มนีโยบายทีจ่ะบรหิารความเสีย่งของเครื่องมอืทางการเงนิ ดงันี้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสัน้ พลสั 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563  

หน่วย : บาท  

12.1 มลูค่ายุตธิรรม (Fair Value) 
 เน่ืองจากสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิของกองทุนฯ ณ วนัทีใ่นงบการเงนิส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสัน้ อกีทัง้ 

สนิทรพัย์ส่วนใหญ่เป็นหลกัทรพัย์ในความต้องการของตลาดทีแ่สดงมูลค่ายุตธิรรม โดยใชร้าคาทีซ่ื้อขายกนัในตลาด 
ดงันัน้ กองทุนฯ เชื่อว่ามูลค่าตามบญัชีของสนิทรพัย์และหนี้สินทางการเงนิดงักล่าวจงึแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจาก
มลูค่ายุตธิรรมอย่างมสีาระส าคญั 

12.2 ความเสีย่งจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) 
ความเสี่ยงจากผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของผู้ออกตราสารที่ได้รบัผลกระทบจากความสามารถในการท า
ก าไรของผู้ออกตราสาร ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะพิจารณาคดัเลือก
หลกัทรพัย์ทีจ่ะลงทุน โดยการวเิคราะห์สถานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน การบรหิารงาน เพื่อประกอบการตดัสนิใจ
ลงทุน และยงัจะท าการตดิตามขอ้มูลข่าวสารของผูอ้อกตราสารอย่างใกล้ชดิและต่อเนื่อง รวมทัง้การวเิคราะห์ธุรกิจ
และอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกบัผูอ้อกตราสารอย่างสม ่าเสมอเพื่อปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม 

12.3   ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 
ความเสีย่งจากการทีผู่อ้อกตราสารไม่สามารถช าระคนืเงนิต้นและ /หรอืดอกเบี้ยไดต้ามก าหนดเวลาหรอืช าระไม่ครบ
ตามจ านวนที่ไดส้ญัญาไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะวเิคราะห์คุณภาพและความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อก
ตราสาร และทบทวนฐานะการเงนิและความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารอย่างสม ่าเสมอ 

12.4 ความเสีย่งดา้นการตลาด (Market Risk) 
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรอื ผลตอบแทนโดยรวมของตราสารซึ่งขึน้อยู่กบัปัจจยัต่างๆ เช่น แนวโน้ม

ของอตัราดอกเบี้ย ความผนัผวนของค่าเงนิ ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ ผลประกอบการของผูอ้อกตราสาร ปรมิาณ
การซื้อขายหุ้นหรือตราสารหนี้  เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ราคาตราสารที่ กองทุนฯ ได้ลงทุนไว้อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ตลอดเวลา อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะวเิคราะหแ์ละวจิยัปัจจยัต่างๆ ทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารอย่าง
ต่อเนื่องและสม ่าเสมอ เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจปรบัเปลี่ยนสดัส่วนในการลงทุนในตราสารแต่ละประเภทให้
เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในช่วงเวลาต่างๆ  

12.5 ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 
 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจ าหน่ายตราสารนัน้ๆ ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรอือาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวงัไว ้

อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะพจิารณาลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องใหส้อดคลอ้งกบัประเภทลกัษณะและนโยบาย
การลงทุนของกองทุนฯ อย่างเหมาะสม เพื่อใหม้คีวามคล่องตวัในการบรหิารกองทุนฯ ทัง้นี้ แนวทางการบรหิารความ
เสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสารจะขึน้อยู่กบัการพจิารณาตดัสนิใจของกองทุนฯ โดยค านึ งถงึผลประโยชน์
สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

13. การอนุมติังบการเงิน 
 งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยผูม้อี านาจของกองทุนฯ เมื่อวนัที ่18 พฤษภาคม 2563 

 


