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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGOVRMF) 
 

ประเภทโครงการ :  กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีม่นีโยบายการลงทุนในตราสารหนี้  

นโยบายการลงทุน      :  ลงทุนในตราสารหนี้ เงนิฝาก และหรอืหลกัทรพัยอ์ื่นทีไ่มข่ดัต่อกฎเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. โดยจะเน้นการ

ลงทุนในตราสารหนี้ทีม่คีวามเสี่ยงต ่าที่ออกโดยภาครฐั เช่น ตัว๋เงนิคลงั พนัธบตัรรฐับาล พนัธบตัรธนาคาร

แห่งประเทศไทย หรอืพนัธบตัรหรอืตราสารหนี้อื่นใดทีก่ระทรวงการคลงัหรอืกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันา

ระบบสถาบนัการเงนิเป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูอ้าวลั หรอืผูค้ ้าประกนั โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 

80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ส่วนทีเ่หลอืจะพจิาณาลงทุนในตราสารที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ในกรณีตราสาร

ดงักล่าวเป็น Subordinated Debt จะตอ้งไดร้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอนัดบัที่

สามารถลงทนุได ้(investment grade) เท่านัน้ รวมทัง้เงนิฝากและ/หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหา

ดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ   

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน 

(Hedging) ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ กฎ ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นที่

เกี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย์ ทศิทางอตัราดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัความเสี่ยง เป็นต้น 

ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ทัง้นี้  กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยจะ

พิจารณาลงทุนเฉพาะที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้  ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคบัไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด 

(callable) หรอืตราสารหนี้ ทีผู่ถ้อืมสีทิธเิรยีกใหผู้อ้อกช าระหนี้คนืก่อนก าหนด (puttable) โดยมกีารก าหนด

ผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตรา

ดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการก าหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจยัอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม และ

กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่ง (hedging) และ

จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่แฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ที่เป็น puttable / 

callable bond เท่านัน้ 

ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนของบรษิัทที่ไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

(Unlisted securities) ตราสารหนี้ ที่มีอันดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment 

grade) และตราสารแห่งหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) 

กองทุนอาจมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non – investment 

grade) เฉพาะกรณีทีต่ราสารแห่งหนี้นัน้ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment 

grade) ขณะทีก่องทุนลงทุนเท่านัน้ 
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เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเลีย้งชพี 
 

 บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน  

ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2563 มาเพื่อโปรดทราบ 
 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

  ตลาดตราสารหนี้ 
ภาพรวมตลาดตราสารหนี้ของไทยในช่วงวนัที ่1 ธนัวาคม 2562 ถงึ 31 พฤษภาคม 2563 เสน้อตัราผลตอบแทน

พนัธบตัรรฐับาลมีลกัษณะชนัขึ้น จากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรระยะสัน้ปรบัลดลงมากกว่าอายุคงเหลือระยะยาวตาม       
การลดลงของการปรบัลดลงของอตัราดอกเบี้ยนโยบายจาก 1.25% มาที ่0.50% ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว จากความกงัวล
เรื่องหดตวัเศรษฐกจิจากการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 โดยมจีุดเริม่ตน้ในจนีตัง้แต่ปลายเดอืน 2562 และแพร่กระจาย
ไปประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกในช่วงไตรมาส 1/2563 - 2/2563 ซึ่งท าใหป้ระเทศต่าง ๆ ใช้นโยบายการเงนิ ไดแ้ต่การลดอตัรา
ดอกเบีย้นโยบาย และการคลงัเตม็ทีเ่พื่อชะลอการหดตวัของการบรโิภค และเศรษฐกจิ 

ค่าเงนิบาทมกีารเคลื่อนไหวค่อนขา้งผนัผวนจากความกงัวลในการแพร่ระบาดของไวรสั โดยความตอ้งการสนิทรพัย์
ปลอดภยัและดอลลารม์สีงูขึน้ โดยค่าเงนิบาทอ่อนค่าจาก 29.69 บาท / ดอลลาร ์ณ 31 ธนัวาคม 2562 ขึน้ไปที ่ของนักลงทุน
ต่างประเทศ จากความวติกกงัวลในการแพร่ระบาดของไวรสั โดยอ่อนค่าไปถงึ 33.09 บาท / ดอลลาร ์ณ 1 เมษายน 2563  

จะเห็นได้ว่า ด้วยปัจจยัที่กล่าวมาขา้งต้นนัน้ ท าให้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร (Yield) ของทัง้ประเทศไทย และ
ประเทศอื่น ๆ ช่วงดงักล่าวได้ปรบัตวัลดลงอย่างมากซึ่งส่งผลดตี่อผูท้ี่ลงทุนในตราสารหนี้ (เมื่ออตัราดอกเบี้ยลดลง มูลค่า
ของตราสารหนี้จะเพิม่ขึน้) โดยนักลงทุนทีล่งทุนในตราสารหนี้ระยะยาวจะไดป้ระโยชน์มากกว่าผูท้ีล่งทุนในตราสารหนี้ระยะ
สัน้ เน่ืองจากพนัธบตัรทีม่อีายุเฉลีย่มากกว่า (Longer Duration) จะไดป้ระโยชน์มากกว่าในภาวะดอกเบีย้ขาลง  

  บรษิทัขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอยา่งสงู ทีไ่ดม้อบความไวว้างใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสูงทีสุ่ดต่อไป  และหาก

ท่านมขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาไดท้ี่บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั หมายเลข

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

ขอแสดงความนับถอื 

             บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5 

 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

 



 

 

6 

 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 

 

 
 

 
 
 

 

 
ขอ้มลู ณ วนัที ่29 พฤษภาคม 2563 
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- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึ
ผลการด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจ 
 

 
รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 
 
 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Portfolio 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 

 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 535,389,810.91           97.75        

พนัธบตัรรฐับาล

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 65,668,081.99            11.99        

     อายคุงเหลอืมากกวา่ 1 ปี 407,137,816.92           74.33        

เงนิฝากธนาคาร 21,402,279.03            3.91         

หุน้กู้

     อายคุงเหลอืมากกวา่ 1 ปี 41,181,632.97            7.52         

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ 12,347,534.16            2.25         

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 547,737,345.07             100.00        

ประเภท                                               ผูอ้อก อนัดบัความน่าเช่ือถอื มลูค่าตามราคาตลาด

พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย 99,490,951.05             

พนัธบตัร กระทรวงการคลงั 373,314,947.86            

เงนิฝากธนาคาร ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ AAA(FITCH) 20,073,387.97

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 1,328,891.06               

หุน้กู้ ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่ดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท A(TRIS) 1,011,829.81               

หุน้กู้ ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่ไทยแลนด์ ไพรม์ พรอ็พเพอรต์ี้ A-(TRIS) 15,126,581.74             

หุน้กู้ บรษิทั บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 1,040,427.27               

หุน้กู้ บรษิทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต้ ลสี จ ากดั AA(TRIS) 5,032,354.80               

หุน้กู้ บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั AA+(FITCH) 18,970,439.35             
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวามเสี่ยงต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 

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

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

BBB มคีวามเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

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

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

C มคีวามเสี่ยงในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนื เงนิต้น
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงือ่นไขทีเ่อือ้อ 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 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะไดร้บัความ
คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว
ซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองด้านการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระ
หนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

อันดับเครดิตทุกประเภททีจ่ ัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ ในตระกูลเงินบาท ซึ ่งสะท้อน

ความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็น

สกุลเงนิตราต่างประเทศ 

นอกจากกนี้ TRIS Rating ยงัก าหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดติ” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปไดข้องการ

เปลีย่นแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิ

การเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ

ช าระหนี้ของหน่วยงานนัน้ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลีย่นแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

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

AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทยีบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การ
ช าระหนี้ตามเงือ่นไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ ๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและความสามารถ
ในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ต ่าอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย การปฏิบตัิตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปได้ในปัจจุบนั แต่
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

ความมัน่คงยงัจ ากดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง
นัน้ไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามข้อผูกพนัทางการเงนิขึ้นอยู่กบัสภาวะที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจ
และการพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองค์กรหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้
ในปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สูงสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อนัดบัความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรบัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกติ

แลว้จะก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอืสงูเป็น

พเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่า

พอใจเมื่อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ด ีระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าว

จะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสูง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนั

ทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 
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หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พเิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอันดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะ

ไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าว ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบั “AAA (tha)” หรอือนัดบัทีต่ ่ากว่า “CCC (tha)” 

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ให้
นักลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถอืและแจง้แนวโน้มทศิทางของการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึง่บ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหส้งูขึน้ “สญัญาณ
ลบ” จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะ
ไดร้บัการปรบัขึ้น ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกติสญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลา   
สัน้ ๆ 

 
รายงานสรปุเงินลงทุน 

 มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 472,805,898.91       86.32          

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 21,402,279.03         3.91           

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ 41,181,632.97         7.52           

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                       -             

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 0% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

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

 

 

รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเลีย้งชพี มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่

1 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2563 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- ไม่ม ี    - 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนรวม ไดท้ี่บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทั  

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั www.lhfund.co.th และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

 การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

 
 
 

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

       
 

 
 

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

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัร เพือ่การเลีย้งชพี 1.2123
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่ 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 427.59 0.087 ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 60.13 0.012 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 267.25 0.054 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.16

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 17.50 0.004 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 3.57 0.001 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 14.24 0.003 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 790.28 0.161

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั(ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ 
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเลี้ยงชีพ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย /

 มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม

 (บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัรา

ดอกเบีย้

วนัครบก าหนด

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ 10,000,000.0000   10,000,000.00      1.89 1.40 29 มกราคม 2564

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ 10,000,000.0000   10,000,000.00      1.89 1.00 1 มนีาคม 2564

20,000,000.00      3.78

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย รุ่นที ่3/2ปี/2561 BOT208A 5,700,000.0000     5,717,828.29        1.08 1.82 27 สงิหาคม 2563

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย รุ่นที ่2/3ปี/2560 BOT209A 6,000,000.0000     6,019,960.92        1.14 1.57 25 กนัยายน 2563

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย รุ่นที ่4/2ปี/2561 BOT20NA 8,000,000.0000     8,055,003.12        1.52 1.95 26 พฤศจกิายน 2563

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย รุ่นที ่1/2ปี/2562 BOT212A 6,000,000.0000     6,053,062.80        1.14 1.75 18 กมุภาพนัธ ์2564

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย รุ่นที ่1/3ปี/2561 BOT213A 1,800,000.0000     1,815,311.43        0.34 1.62 12 มนีาคม 2564

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย รุ่นที ่2/3ปี/2561 BOT219A 18,200,000.0000   18,572,380.74      3.51 2.09 24 กนัยายน 2564

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย รุ่นที ่4/2ปี/2562 BOT21NA 15,000,000.0000   15,174,783.60      2.87 1.32 25 พฤศจกิายน 2564

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่49/181/62 CB20604B 1,000,000.0000     999,928.50           0.19 - 4 มถุินายน 2563

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่51/182/62 CB20618A 1,000,000.0000     999,553.08           0.19 - 18 มถุินายน 2563

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่53/182/62 CB20702B 1,000,000.0000     999,435.52           0.19 - 2 กรกฎาคม 2563

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่4/182/63 CB20730A 1,000,000.0000     999,188.78           0.19 - 30 กรกฎาคม 2563

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่5/182/63 CB20806B 2,000,000.0000     1,998,644.76        0.38 - 6 สงิหาคม 2563

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่8/182/63 CB20827A 2,000,000.0000     1,997,928.44        0.38 - 27 สงิหาคม 2563

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่11/182/63 CB20917A 7,000,000.0000     6,990,217.43        1.32 - 17 กนัยายน 2563

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่20/182/63 CB20N19A 6,000,000.0000     5,986,537.68        1.13 - 19 พฤศจกิายน 2563

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่ 13/182/63 CB20O01B 4,000,000.0000     3,993,606.52        0.75 - 1 ตุลาคม 2563

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่14/182/63 CB20O08A 1,000,000.0000     998,271.21           0.19 - 8 ตุลาคม 2563

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่2/364/63 CB21204A 12,000,000.0000   11,960,099.76      2.26 - 4 กมุภาพนัธ ์2564

พนัธบตัรรฐับาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครัง้ที ่4 LB21DA 50,500,000.0000   52,920,730.63      10.00 3.65 17 ธนัวาคม 2564

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การบรหิารหนี้เงนิกูโ้ครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครัง้ที ่1 LB226A 15,500,000.0000   15,916,418.51      3.01 1.88 17 มถุินายน 2565

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การบรหิารหนี้เงนิกูโ้ครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครัง้ที ่1 LB226A 700,000.0000        718,806.00           0.13 1.88 17 มถุินายน 2565

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การปรบัโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ชว่ยเหลอืกองทนุฟ้ืนฟูฯระยะทีส่อง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครัง้ที ่3 LB22DA 36,000,000.0000   37,269,438.84      7.04 2.00 17 ธนัวาคม 2565

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การปรบัโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ชว่ยเหลอืกองทนุฟ้ืนฟูฯระยะทีส่อง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครัง้ที ่3 LB22DA 28,000,000.0000   28,987,341.32      5.48 2.00 17 ธนัวาคม 2565

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การปรบัโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ชว่ยเหลอืกองทนุเพือ่การฟ้ืนฟูฯ ระยะทีส่อง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครัง้ที ่1 LB236A 45,000,000.0000   49,029,605.55      9.26 3.63 16 มถุินายน 2566

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การบรหิารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครัง้ที ่12 LB23DA 28,000,000.0000   29,682,519.16      5.61 2.40 17 ธนัวาคม 2566

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การบรหิารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครัง้ที ่12 LB23DA 20,000,000.0000   21,201,799.40      4.01 2.40 17 ธนัวาคม 2566

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การปรบัโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ชว่ยเหลอืกองทนุเพือ่การฟ้ืนฟูฯ ระยะทีส่อง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครัง้ที ่4 LB24DB 18,700,000.0000   19,283,300.31      3.64 1.45 17 ธนัวาคม 2567

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การปรบัโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.ใหอ้ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิฯ พ.ศ.2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครัง้ที ่1 LB25DA 30,000,000.0000   34,800,946.50      6.58 3.85 12 ธนัวาคม 2568

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การปรบัโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.ใหอ้ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิฯ พ.ศ.2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครัง้ที ่1 LB25DA 13,000,000.0000   15,080,410.15      2.85 3.85 12 ธนัวาคม 2568

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การบรหิารหนี้ใหกู้ต่้อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครัง้ที ่1 LB26DA 54,000,000.0000   57,801,691.80      10.92 2.13 17 ธนัวาคม 2569

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การปรบัโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ชว่ยเหลอืกองทนุเพือ่การฟ้ืนฟูฯ ระยะทีส่อง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครัง้ที ่2 LB28DA 5,500,000.0000     6,274,514.18        1.19 2.88 17 ธนัวาคม 2571

468,299,264.93    88.49

บรษิทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต้ ลสี จ ากดั (มหาชน) AYCAL222A 5,000,000.0000     5,008,042.45        0.95 1.53 6 กมุภาพนัธ ์2565

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) BTSG245A 1,000,000.0000     1,039,736.86        0.20 3.15 24 พฤษภาคม 2567

บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั (มหาชน) EB227A 18,900,000.0000   18,823,133.32      3.56 2.24 22 กรกฎาคม 2565

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่ไทยแลนด ์ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ TPRIME231A 13,000,000.0000   13,018,299.45      2.46 2.10 16 มกราคม 2566

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่ไทยแลนด ์ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ TPRIME271A 2,000,000.0000     1,985,245.06        0.37 2.74 16 มกราคม 2570

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน ) WHART22DA 1,000,000.0000     1,006,221.59        0.19 2.30 4 ธนัวาคม 2565

40,880,678.73      7.73

529,179,943.66 100.00

บตัรเงนิฝาก

รวม หุน้กู้

รวมเงินลงทนุ - 100% (ราคาทนุ 523,654,138.18 บาท) 

รวม พนัธบตัร

หุน้กู้

รวม บตัรเงนิฝาก

พนัธบตัร
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเลี้ยงชีพ 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี  31 พฤษภาคม 2563 
 

 
 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

รายได้จากการลงทุน
รายได้จากดอกเบีย้ 3,310,562.30

รวมรายได้ 3,310,562.30
ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ                                                                               427,592.78
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์                                                                       60,130.23
ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน                                                                              267,245.53
ค่าสอบบญัชี 17,500.29
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ 17,810.23

รวมค่าใช้จ่าย 790,279.06
รายได้จากการลงทุนสทุธิ 2,520,283.24
รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 837,228.70
ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิน้ 5,082,724.26

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ 5,919,952.96
การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน 8,440,236.20


