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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGOVRMF) 
 

ประเภทโครงการ :  กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีม่นีโยบายการลงทุนในตราสารหนี้  

นโยบายการลงทุน      :  ลงทุนในตราสารหนี้ เงนิฝาก และหรอืหลกัทรพัย์อื่นทีไ่ม่ขดัต่อกฎเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. โดยจะเน้น

การลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต ่าที่ออกโดยภาครฐั เช่น ตัว๋เงนิคลงั พนัธบตัรรฐับาล พนัธบตัร

ธนาคารแห่งประเทศไทย หรอืพนัธบตัรหรอืตราสารหนี้อื่นใดทีก่ระทรวงการคลงัหรอืกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟู

และพฒันาระบบสถาบนัการเงนิเป็นผู้ออก ผู้รบัรอง ผู้อาวลั หรอืผู้ค ้าประกนั โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ส่วนทีเ่หลอืจะพจิาณาลงทุนในตราสารทีไ่ดร้บัการ

จดัอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ( Investment 

Grade) ในกรณีตราสารดงักล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รบัอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสาร 

(Issue rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั ้น รวมทัง้เงินฝากและ/หรือ

หลักทรัพย์หรือทรพัย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่

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

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน 

(Hedging) ซึ่งพจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ กฎ ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นที่

เกี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย์ ทศิทางอตัราดอกเบี้ย ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง 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 กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งทุนของบรษิัททีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

(Unlisted securities) ตราสารหนี้ ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(non – investment 

grade) และตราสารแห่งหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) 

กองทุนอาจมไีวซ้ึง่ตราสารแห่งหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non – investment grade) 

เฉพาะกรณีที่ตราสารแห่งหนี้นัน้ได้รบัการจดัอนัดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (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 2563 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2564 มาเพื่อโปรดทราบ 
 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 ตลาดตราสารหน้ี 

ในปี 2564 นี้ เศรษฐกิจโลกเติบโตได้ค่อนขา้งดใีนกลุ่มประเทศที่พฒันาแล้วเป็นหลกัโดยเฉพาะในสหรฐัที่มีการ
เตบิโตทางเศรษฐกจิอยู่ในระดบัทีส่งูมาก โดยในไตรมาสแรกของปีนี้เศรษฐกจิสหรฐันัน้เตบิโตไดถ้งึ +6.4% ซึง่ปัจจยัหลกันัน้
มาจากการที่เศรษฐกิจสหรฐักลบัมาเดนิหน้าได้อีกครัง้หนึ่งหลังจากการฉีดวคัซีน ซึ่งสหรฐัมีอตัราการฉีดวคัซีนที่สูงเป็น 
อนัดบัต้น ๆ ของโลก จงึส่งผลให้สหรฐัสามารถกลบัมาเปิดเมอืงได ้และ จะเปิดเมอืงอย่างเตม็รูปแบบในไตรมาส 3 ของปีนี้ 
ทางดา้นอตัราเงนิเฟ้อของสหรฐัในเดอืน พฤษภาคม นัน้ไดม้กีารปรบัสงูขึน้อย่างรวดเรว็มาอยู่ที ่+5.0% ซึ่งปัจจยัหลกั ๆ นัน้
มาจากฐานทีต่ ่ามากเนื่องจากในปี 2563 นัน้มกีารแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ซึง่น าปสู่การปิดเมอืงต่าง ๆ นอกจากนี้เงนิ
เฟ้อที่สูงนัน้ยงัคงมาจากการเริม่เปิดเมอืงใหม่ที่ส่งผลให้มี อุปสงค์ของการเดินทางรวมถึงรถยนต์ที่สูงมากส่งผลให้ราคา
รถยนตม์อืสอง นัน้ปรบัตวัขึน้ไปกว่า 30% นอกจากนี้เมื่อบรษิทัต่าง ๆ เริม่กลบัมาเปิดอกีครัง้กพ็บกบัปัญหาการขาดแรงงาน
จงึน าไปสู่การขึ้นค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้น ซึ่งได้ส่งผลกระทบไปสู่การใช้จ่ายและราคาสินค้าที่สูงขึ้นตามไปด้วย ทางด้าน
ตลาดแรงงานของสหรฐัก็ปรบัตวัดขีึ้นเรื่อย ๆ ตามการเปิดเมอืง โดยในปัจจุบนัตวัเลขการว่างงานของสหรฐันัน้ลดลงจาก 
ระดบัทีส่งูกว่า 10% ในช่วงปีทีแ่ลว้ลงมาสู่ระดบั 5.9% ซึง่ทัง้หมดนี้กเ็ป็นปัจจยับวกต่อภาพเศรษฐกจิทัง้ระบบเป็นอย่างมาก 
และ ยงัคงมแีนวโน้มทีจ่ะดขีึน้เรื่อย ๆ โดย world bank ไดม้องว่าเศรษฐกจิสหรฐันัน้จะสามารถฟ้ืนตวักลบัมาไดใ้นระดบัก่อน
เกดิการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ไดภ้ายในสิน้ปีนี้ 

ทางด้านธนาคารกลางสหรฐันัน้ก็ยงัคงมนีโยบายทางการเงนิที่ผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าภาพเศรษฐกิจที่
แท้จรงิจะปรบัตวัดขีึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฟดมองว่าเงนิเฟ้อของสหรฐัที่ปรบัตวัสูงขึ้นนัน้จะเป็นภาพที่เกิดขึ้นเพยีงชัว่คราว 
และตวัเลขดงักล่าวงจะลดลงกลบัมาสู่ระดบั 2% ในปี 2565 เน่ืองจากการปรบัตวัขึน้ของเงนิเฟ้อมาจากฐานทีต่ ่าในปี 2563
เป็นหลกั โดยปัจจยัส าคญัทีท่าง เฟดใหค้วามส าคญัมากกว่าในปัจจุบนันัน้กค็อื เรื่องการจา้งงานเนื่องจากเฟดตอ้งการใหก้าร
จา้งงานในสหรฐันัน้ปรบักลบัไปได้เท่ากบัระดบัก่อนเกิดโควดิ-19 ซึ่งในช่วงเวลาดงักล่าวมกีารตกงานถึง 20ล้านต าแหน่ง 
โดยในปัจจุบนันัน้มกีารจา้งงานกลบัเขา้มาเพยีง 14 ลา้นต าแหน่ง ดงันัน้เฟดเองกค็งส่งสญัญาณอย่างต่อเน่ืองว่าจะไม่มกีาร
ขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายไปจนถงึ ปลายปี 2022 โดยจะรกัษาระดบัดอกเบีย้นโยบายอยู่ทีร่ะดบั 0 - 0.25% ต่อไป อย่างไรก็
ตามทางดา้นเฟด เองกไ็ดเ้ริม่พดูถงึการเริม่ต้นทีจ่ะประชุมเกีย่วกบัแนวทางการลดการเขา้ซื้อตราสารหนี้ หรอื QE Tapering 
ซึง่จะเป็นเหมอืนจุดเริม่ตน้ของการขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย เน่ืองจากในครัง้ทีผ่่านมาทางเฟดไดเ้ริม่ลดก่อนเขา้ซื้อสนิทรพัย์
จนหมดก่อนจงึเริม่ตน้การขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย 
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เศรษฐกิจไทยก็เริม่กลบัมาฟ้ืนตัว แต่ยงัคงเป็นไปได้อย่างช้า ๆ เนื่องจากการที่นักท่องเที่ยวจะยงัไม่สามารถ
กลบัมาได้อย่างเต็มที่ในปีนี้ และ การกระจายของวคัซนีทีท่ าได้ชา้ ดงันัน้กิจกรรมทางเศรษฐกจิจะยงัคงไม่กลบัมาได้อย่าง
เตม็ที ่นอกจากนัน้ธนาคารแห่งประเทศไทยยงัคงคาดว่าเศรษฐกจิไทยจะยงัไม่สามารถกลบัไปยนืไดใ้นระดบัก่อนเกดิวกิฤติ
โควดิ-19 ภายในปีนี้ ทางดา้นนโยบายทางการเงนิยงัคงอยู่ในระดบัผ่อนคลายต่อไป เพื่อสนับสนุนการเตบิโตทางเศรษฐกิจ 
และ ตลาดคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะยงัคงไม่มกีารขึน้อตัราดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้ รวมถงึปีหน้า แต่อย่างไรกต็าม
จากดุลบญัชเีดอืนสะพดัทีต่ดิลบมาต่อเนื่อง จงึส่งผลลบต่อค่าเงนิบาทในทศิทีอ่่อนค่า โดยปัจจยัจากทัง้ในและนอกประเทศ
ส่งผลให้อตัราผลตอบแทนของตราสารหนี้ระยะสัน้ไม่เกิน 3 ปี มกีารปรบัตวัขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่อตัราผลตอบพนัธบตัร
รฐับาลระยะยาวนัน้ปรบัตวัขึ้นอย่างรวดเร็วเหมอืนในฝัง่สหรฐั นอกจากนัน้ในระยะขา้งหน้านัน้ยงัคงมโีอกาสปรบัตวัขึ้นได้
อย่างต่อเน่ือง จากโอกาสการปรบัตวัขึน้ของอตัราผลตอบแทนของตราสารหนี้ทัว่โลกโดยเฉพาะสหรฐั และ การเพิม่ปรมิาณ
อุปทานของตราสารหนี้ทัง้ไทย และ ต่างประเทศ  

ทางดา้นตลาดตราสารหนี้เอกชนนัน้ใน ในปัจจุบนัเหน็ภาพการค่อย ๆ ปรบัตวัลงอย่างต่อเนื่องของ Credit Spread 
โดยเฉพาะในตราสารหนี้เอกชนที่มคีุณภาพสูงซึ่งส่งผลให้ราคาของตราสารหนี้เอกชนปรบัตวัเพิม่ขึ้น โดยมปัีจจยัมาจาก
แนวโน้มที่ดีขึ้นของภาพรวมเศรษฐกิจ ส่งผลถึงความสามารถในการช าระหนี้ และ คุณภาพเครดติของบริษัทเอกชนใน
ประเทศปรบัตัวดีขึ้น จึงส่งผลให้ credit spread นัน้มแีนวโน้มที่ลดลง โดยข่าวการมาของวคัซีนจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นให ้
credit spread ปรบัตวัลงไดร้วดเรว็มากขึน้ 
 
  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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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

                ขอ้มลู ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

- 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 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 588,714,698.19                   100.04            

พนัธบตัรรฐับาล

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 95,339,183.94                    16.20             

     อายคุงเหลอืมากกวา่ 1 ปี 387,482,524.57                   65.84             

เงนิฝากธนาคาร 37,936,750.15                    6.45               

หุน้กู้

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 34,848,251.30                    5.92               

     อายคุงเหลอืมากกวา่ 1 ปี 33,107,988.23                    5.63               

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (184,229.17)                       (0.03)              

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 588,530,469.02                       100.00              
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Portfolio 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวามเสี่ยงต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจไดร้บั
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA 

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

BBB มคีวามเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที่
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  

ประเภท ผูอ้อก อนัดบัความน่าเช่ือถอื มลูค่าตามราคาตลาด

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย 95,339,183.94                    

พนัธบตัร กระทรวงการคลงั 387,482,524.57                   

เงนิฝากธนาคาร ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ AAA(FITCH) 35,045,753.43

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 2,890,996.72                      

หุน้กู้ ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท A(TRIS) 1,014,795.89                      

หุน้กู้ บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 11,740,812.65                    

หุน้กู้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 14,792,112.75                    

หุน้กู้ บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 15,011,428.80                    

หุน้กู้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 1,033,655.48                      

หุน้กู้ บรษิทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต้ ลสี จ ากดั AA(TRIS) 5,044,709.75                      

หุน้กู้ บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั AA+(FITCH) 19,318,724.21                    
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

C มคีวามเสี่ยงในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
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 “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระ
หนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได ้

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

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 แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ

ช าระหนี้ของหน่วยงานนัน้ ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลีย่นแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

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 ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย การ
ช าระหนี้ตามเงือ่นไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ ๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและความสามารถ
ในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ต ่าอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย การปฏิบตัิตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปได้ในปัจจุบนั แต่
ความมัน่คงยงัจ ากดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง
นัน้ไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึ้นอยู่กบัสภาวะที่เอื้อต่อการด 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 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

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 

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)” 

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ใหน้ัก
ลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึง่บ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหสู้งขึน้ “สญัญาณลบ” 
จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะไดร้บัการ
ปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

รายงานสรปุเงินลงทุน 
 มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 

 
 
 
 

 
รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

รอบ 6 เดือนระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

วนัท่ี รายละเอียด การด าเนินการแก้ไข 
  

 
 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี ่website ของบรษิทัจดัการ 
www.lhfund.co.th 

 

รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเลีย้งชพี มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่

1 ธนัวาคม 2563 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2564 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 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 482,821,708.51       82.04             

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 37,936,750.15         6.45              

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ 67,956,239.53         11.55             

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                       -                

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 0% NAV 

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 2564 

 
       
 
 
 

 

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 0.1256
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่ 1 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 497.75 0.085 ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 70.00 0.012 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 312.14 0.054 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.16

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 17.45 0.003 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 3.55 0.001 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 26.86 0.005 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 927.75 0.160

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน



 

 

16 

 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม 581,651,467.27
เงนิฝากธนาคาร 2,890,484.90
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ 4,172,746.02
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน -                    
สนิทรพัยอ์ืน่ 8,607.85             
รวมสนิทรพัย์ 588,723,306.04

หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 187,542.00          
เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 0.00
เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 163.49
หนี้สนิอืน่ 5,131.53             
รวมหนี้สนิ 192,837.02          
สนิทรพัยส์ทุธิ 588,530,469.02

สนิทรพัยส์ทุธิ
ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 533,320,442.68
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล 41,362,254.02
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน 13,847,772.32
สนิทรพัยส์ทุธิ 588,530,469.02

สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วย 11.0352
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) 53,332,044.2375
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย / มลู

ค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ CD1YGHB21129_GOVRM 10,000,000.0000      10,000,000.00   1.72 0.60 31 มกราคม 2565

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ CD1YGHB21301GOVRMF 10,000,000.0000      10,000,000.00   1.72 0.70 1 มนีาคม 2565

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ CD1YGHB21430GOVRMF 15,000,000.0000      15,000,000.00   2.58 0.60 3 พฤษภาคม 2565

35,000,000.00   6.02

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที ่2/3ปี/2561 BOT219A 18,200,000.0000      18,291,695.60   3.14 2.09 24 กนัยายน 2564

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่6/365/63 CB21604A 37,000,000.0000      36,998,601.03   6.36 - 4 มถุินายน 2564

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่10/91/64 CB21610A 2,000,000.0000        1,999,768.24     0.34 - 10 มถุินายน 2564

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่13/91/64 CB21701B 2,000,000.0000        1,999,498.76     0.34 - 1 กรกฎาคม 2564

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่15/90/64 CB21715A 6,000,000.0000        5,997,830.94     1.03 - 15 กรกฎาคม 2564

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่17/91/64 CB21729A 15,000,000.0000      14,992,614.60   2.58 - 29 กรกฎาคม 2564

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่20/91/64 CB21819A 5,000,000.0000        4,995,977.50     0.86 - 19 สงิหาคม 2564

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่21/91/64 CB21826A 10,000,000.0000      9,991,289.80     1.72 - 26 สงิหาคม 2564

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การบรหิารหนี้เงนิกูโ้ครงการ ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 ครัง้ที ่1 LB226AX 200,000.0000          202,952.62       0.04 1.88 17 มถุินายน 2565

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การปรบัโครงสรา้งหนี้ ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2553 ครัง้ที ่1 LB236AX 45,000,000.0000      47,831,957.10   8.22 3.63 16 มถุินายน 2566

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การบรหิารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครัง้ที ่12 LB23DA 40,000,000.0000      41,842,118.80   7.19 2.40 17 ธนัวาคม 2566

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การบรหิารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครัง้ที ่12 LB23DAX 20,000,000.0000      20,921,059.40   3.60 2.40 17 ธนัวาคม 2566

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การบรหิารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครัง้ที ่1 LB246A 15,000,000.0000      15,043,022.40   2.59 0.75 17 มถุินายน 2567

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การปรบัโครงสรา้งหนี้ (พ.ร.ก.ช่วยเหลอืกองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูฯระยะทีส่อง) ในปีงบ 62 LB24DB 110,200,000.0000     112,894,795.54 19.41 1.45 17 ธนัวาคม 2567

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การปรบัโครงสรา้งหนี้เงนิกู ้ (พรก.ให้อ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิฯพ.ศ.52) งบ54ครัง้1 LB25DA 30,000,000.0000      33,807,524.40   5.81 3.85 12 ธนัวาคม 2568

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การปรบัโครงสรา้งหนี้เงนิกู ้ (พรก.ให้อ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิฯพ.ศ.52) งบ54ครัง้1 LB25DAX 13,000,000.0000      14,649,927.24   2.52 3.85 12 ธนัวาคม 2568

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การบรหิารหนี้ให้กูต่้อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครัง้ที ่1 LB26DA 76,500,000.0000      80,437,878.05   13.83 2.13 17 ธนัวาคม 2569

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การปรบัโครงสรา้งหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลอืกองทุน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครัง้ที ่2 LB28DA 10,000,000.0000      11,037,750.20   1.90 2.88 17 ธนัวาคม 2571

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การปรบัโครงสรา้งหนี้ (พ.ร.ก.ให้อ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิฯพ.ศ.2552) ในปี63/1 LB29DA 5,000,000.0000        4,950,643.15     0.85 1.60 17 ธนัวาคม 2572

478,886,905.37 82.33

บรษิทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต้ ลสี จ ากดั (มหาชน) AYCAL222A 5,000,000.0000        5,020,607.00     0.86 1.53 6 กุมภาพนัธ์ 2565

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) BTSG245AX 1,000,000.0000        1,032,965.07     0.18 3.15 24 พฤษภาคม 2567

บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั (มหาชน) EB227A 18,900,000.0000      19,172,578.07   3.30 2.24 22 กรกฎาคม 2565

บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) QH22NA 11,500,000.0000      11,737,189.34   2.02 2.30 27 พฤศจกิายน 2565

บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั TIDLOR224A 15,000,000.0000      14,792,112.75   2.54 - 1 เมษายน 2565

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TISCOG21722A 15,000,000.0000      14,999,922.00   2.58 0.70 22 กรกฎาคม 2564

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน ) WHART22DA 1,000,000.0000        1,009,187.67     0.17 2.30 4 ธนัวาคม 2565

67,764,561.90   11.65

581,651,467.27  100.00

รวม หุน้กู้

รวมเงินลงทนุ

บตัรเงนิฝาก

รวม บตัรเงนิฝาก

พนัธบตัร

รวม พนัธบตัร

หุน้กู้
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเลี้ยงชีพ 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี  31 พฤษภาคม 2564 
 

 
 
 
 
 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงนิปันผล -                   
รายได้จากดอกเบีย้ 3,112,611.70      
รายได้อืน่ -                   

รวมรายได้ 3,112,611.70
ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ                                                                               497,752.95
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์                                                                       69,996.52
ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน                                                                              312,142.27
ค่าสอบบญัชี 17,451.98
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ 30,413.55

รวมค่าใช้จ่าย 927,757.27
รายได้จากการลงทุนสทุธิ 2,184,854.43
รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 74,988.30
ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิน้ (1,687,865.02)

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ (1,612,876.72)
การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน 571,977.71


