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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมเพื�อการเลี�ยงชพีที�มนีโยบายการลงทุนในตราสารหนี�  

นโยบายการลงทุน      : ลงทุนในตราสารหนี� เงนิฝาก และหรอืหลกัทรพัยอ์ื�นที�ไม่ขดัต่อกฎเกณฑ์ของสาํนักงาน ก.ล.ต. โดย

จะเน้นการลงทุนในตราสารหนี�ที�มคีวามเสี�ยงตํ�าที�ออกโดยภาครฐั เช่น ตั 1วเงนิคลงั พนัธบตัรรฐับาล 

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย หรอืพนัธบตัรหรอืตราสารหนี�อื�นใดที�กระทรวงการคลงัหรอืกองทุน

เพื�อการฟื�นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิเป็นผูอ้อก ผู้รบัรอง ผูอ้าวลั หรอืผูค้ํ�าประกนั โดยเฉลี�ย

ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ => ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน สว่นที�เหลอืจะพจิาณาลงทุน

ในตราสารที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือของตราสารหรอืผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที�สามารถ

ลงทุนได ้(Investment Grade) ในกรณีตราสารดงักล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รบัอนัดบั

ความน่าเชื�อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับที�สามารถลงทุนได้ (investment grade) 

เท่านั �น รวมทั �งเงนิฝากและ/หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื�นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื�นอย่างใดอย่าง

หนึ�งหรอืหลายอย่าง ตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กาํหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ   

กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีว้ซึ�งสญัญาซื�อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื�อลดความเสี�ยงในการลงทุน 

(Hedging) ซึ�งพจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนั �น กฎ ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบั และปัจจยั

อื�นที�เกี�ยวขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย ์ทศิทางอตัราดอกเบี�ย ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสี�ยง 

เป็นตน้ ตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

ทั �งนี� กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ�งตราสารที�มลีกัษณะของสญัญาซื�อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 

Note) ตราสารแห่งทุนของบรษิัทที�ไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ (Unlisted securities) ตรา

สารหนี�ที�มอีนัดบัความน่าเชื�อถือตํ�ากว่าที�สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสาร

แห่งหนี�ที�ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอื (Unrated Securities) 

กองทุนอาจมีไว้ซึ�งตราสารแห่งหนี�ที�มีอันดับความน่าเชื�อถือตํ� ากว่าที�สามารถลงทุนได้ (non – 

investment grade) เฉพาะกรณีที�ตราสารแห่งหนี�นั �นได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�สามารถ

ลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที�กองทุนลงทุนเท่านั �น 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

 

 

 

 
เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชพี 
 

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด์ เฮา้ส ์จํากดั ขอนําส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื�อรายงาน  

ผลการดาํเนินงานของกองทุนตั �งแต่วนัที� b ธนัวาคม cdeb ถงึวนัที� fb พฤษภาคม cdec มาเพื�อโปรดทราบ 
 

สภาพตลาดในรอบบญัชีต ั �งแต่วนัที� . ธนัวาคม 012. ถึงวนัที� 5. พฤษภาคม 0120 

 เสน้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลในช่วงเดอืนธนัวาคม cdeb ถงึเดอืนพฤษภาคม cdec ปรบัตวัขึ�น +c Basis 
Point สาํหรบัช่วงอายุ b ปี ขณะที�ช่วงอายุมากกว่า b ปี ปรบัตวัลดลง k ถงึ f> Basis Point จากความกงัวลในการชะลอตวั
ของเศรษฐกิจโลก จากความขดัแย้งในเรื�องการกีดกันการค้าของสหรฐัฯ และจีน ที�กลบัมารุนแรงขึ�นอีกครั �งในช่วงต้น
พฤษภาคม และตวัเลขเศรษฐกจิของหลายประเทศและการคาดการณ์ GDP ปี cdec ลดลงและท่าทนีโยบายการเงนิที�ผ่อน
คลายลงของธนาคารกลางสหรฐัฯ ทําให้เงนิทุนต่างชาติไหลกลบัมาลงทุนในพนัธบตัรรฐับาลไทย โดยพบว่าผลตอบแทน 
(Return) จากการลงทุนในตราสารหนี�ไทย เมื�อวดัจากดชันีตราสารหนี�พนัธบตัรรฐับาลไทย (ThaiBMA Government Bond 
Index) เพิ�มขึ�นอยู่ที� c.=f%  

  บรษิทัขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอยา่งสงู ที�ไดม้อบความไวว้างใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตั �งใจและทุ่มเทความสามารถเพื�อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูที�สุดต่อไป และหาก

ท่านมขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาไดท้ี�บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จํากดั หมายเลข

โทรศพัท ์>c-c=e-fk=k หรอืที�อเีมล ์lhfund@lhfund.co.th 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

             บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

รายชื�อผ ู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 
มลูค่า ณ วนัที� 5. พฤษภาคม 0120 

 

 
 
 

 

 

 

ขอ้มลู ณ วนัที� fb พฤษภาคม cdec 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

- เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี�ไดจ้ดัทําขึ�นตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิ�งยนืยนัถงึ
ผลการดาํเนินงานในอนาคต 

- ทาํความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื�อนไข ผลตอบแทน และความเสี�ยง ก่อนตดัสนิใจ 
 

 
รายงานสถานะการลงทุน การก ู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

มลูค่า ณ วนัที� 5. พฤษภาคม 0120 

 
 
 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื�อถือของตราสารทุกตวัใน Portfolio 
มลูค่า ณ วนัที� 5. พฤษภาคม 0120 

 

 
 
 

 

 

รายละเอียดการลงทุน มูลค ่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพยห์รือทรัพยส์นิในประเทศ 22,454,109.83       100.24          

พนัธบตัรรัฐบาล

     อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 18,972,883.50       84.71            

     อายุคงเหลอืมากกว่า 1 ปี 529,533.55           2.36             

เงนิฝากธนาคาร 941,597.72           4.20             

หุ้นกู้

     อายุคงเหลอืมากกว่า 1 ปี 2,010,095.06         8.97             

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี�สนิอื�น ๆ (56,349.01)            (0.25)            

มูลค ่าทร ัพยสิ์นสุทธิ 22,397,760.82         100.00             

อนัดบั มูลค ่าตาม

ประเภท ผู้ออก ความน่าเชื�อถือ ราคาตลาด

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย 18,871,003.04                    

พนัธบตัร กระทรวงการคลงั 631,414.01                        

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 941,597.72
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ TRIS Rating 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหนี�ระยะกลางและยาวมีอายุต ั �งแต่ . ปีขึ�นไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวามเสี�ยงตํ�าที�สุด ผู้ออกตราสารหนี�มีความสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสดุ และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ 

AA มคีวามเสี�ยงตํ�ามาก ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที�อยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวามเสี�ยงในระดบัตํ�า ผู้ออกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงู แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที�อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสี�ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที�
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชาํระหนี�อ่อนแอลงเมื�อเทยีบกบัอนัดบัเครดติที�อยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสี�ยงในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑต์ํ�ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ ค่อนขา้งชดัเจน 
ซึ�งอาจสง่ใหค้วามสามารถในการชาํระหนี�อยู่ในเกณฑท์ี�ไม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสี�ยงในระดบัสงูมาก ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑต์ํ�า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตั �งใจในการชําระหนี�ได้ตามการเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ  

C มคีวามเสี�ยงในการผดินัดชําระหนี�สงูที�สุด ผู้ออกตราสารหนี�ไม่มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้น
ตามกําหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงื�อนไขที�เอื�ออาํนวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ อย่างมากจงึ
จะมคีวามสามารถในการชาํระหนี�ได ้

D เป็นระดบัที�อยู่ในสภาวะผดินดัชาํระหนี� โดยผูอ้อกตราสารหนี�ไม่สามารถชาํระดอกเบี�ยและคนืเงนิตน้ไดต้ามกาํหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื �องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื �อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของ

อันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหนี�ระยะส ั �นมีอายุต ํ�ากว่า . ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี�มสีถานะทั �งทางดา้นการตลาดและการเงนิที�แขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะไดร้บัความ
คุม้ครองจากการผดินดัชาํระหนี�ที�ดกีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื�น ผูอ้อกตราสารที�ไดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว
ซึ�งมเีครื�องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินดัชาํระหนี�ที�สงูยิ�งขึ�น 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี�มสีถานะทั �งทางดา้นการตลาดและการเงนิที�แขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการชําระ
หนี�ระยะสั �นในระดบัที�น่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชาํระหนี�ระยะสั �นในระดบัที�ยอมรบัได ้

T4 ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชาํระหนี�ระยะสั �นที�ค่อนขา้งอ่อนแอ 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

อันดับเครดิตทุกประเภทที �จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี9 ในตระกูลเงินบาท ซึ �งสะท้อน

ความสามารถในการชําระหนี9ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี �ยงในการเปลี�ยนแปลงการชําระหนี9จากสกุลเงนิบาทเป็น

สกุลเงนิตราต่างประเทศ 

นอกจากกนี� TRIS Rating ยงักําหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดติ” (Rating Outlook) เพื�อสะท้อนความเป็นไปไดข้องการ

เปลี�ยนแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสที�จะเกดิ

การเปลี�ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที�อาจกระทบต่อ

ความสามารถในการชาํระหนี� ทั �งนี� แนวโน้มอนัดบัเครดติที�ออกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ�งๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ

ชาํระหนี�ของหน่วยงานนั �นๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น k ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึ�น 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลี�ยนแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึ�น ปรบัลดลง หรอืไม่เปลี�ยนแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ Fitch Rating 
คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือระยะยาว สาํหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื�อถอืขั �นสงูสดุของอนัดบัความน่าเชื�อถอืภายในประเทศไทย ซึ�งกาํหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื�อถอืนี�จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�มคีวามเสี�ยง “น้อยที�สดุ” เมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตราสารหรอืตราสารอื�นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที�ออกหรอืคํ�า
ประกนัโดยรฐับาล 

AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื�อถอืขั �นสงูมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื�อถือของตราสารทางการเงนิขั �นนี�ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นที�ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื�อถอืขั �นสงูสดุของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื�อถือขั �นปานกลางเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื�นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการชําระหนี�ได้ตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี�มากกว่าตราสารหนี�อื�นที�
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืในประเภทที�สงูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื�อถอืค่อนขา้งตํ�าเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นในประเทศไทย การ
ชาํระหนี�ตามเงื�อนไขของตราสารเหล่านี�ภายในประเทศนั �นๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ�งและความสามารถ
ในการชาํระหนี�คนืตามกาํหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึ�นตามการเปลี�ยนแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื�อถือขั �นตํ�าอย่างมีนัยสําคัญเมื�อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื�นใน
ประเทศไทย การปฏิบตัิตามเงื�อนไขของตราสารหนี�และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปได้ในปัจจุบนั แต่
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

ความมั �นคงยงัจาํกดัอยู่ในระดบัหนึ�งเท่านั �น และความสามารถในการชาํระหนี�คนืตามกําหนดเวลาอย่างต่อเนื�อง
นั �นไม่แน่นอน ขึ�นอยู่กบัสภาวะที�เอื�อต่อการดาํเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถงึระดบัความน่าเชื�อถอืขั �นตํ�ามากเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึ�นอยู่กบัสภาวะที�เอื�อต่อการดําเนินธุรกจิ
และการพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื�อถอืเหล่านี� จะถูกกําหนดใหส้าํหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี�ซึ�งกําลงัอยู่ในภาวะผดินัดชําระหนี�
ในปัจจุบนั 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือระยะส ั �น สาํหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขั �นสงูสุดในการชําระหนี�ตามเงื�อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื�อเปรยีบเทยีบ

กบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นๆในประเทศไทย ภายใตอ้นัดบัความน่าเชื�อถอืนี�จะมอบใหส้าํหรบัอนัดบัความ

น่าเชื�อถอืที�มคีวามเสี�ยง “น้อยที�สดุ” เมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื�นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิลว้

จะกําหนดให้กบัตราสารทางการเงนิที�ออกหรอืคํ�าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีที�มรีะดบัความน่าเชื�อถือสูงเป็น

พเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิ�มเตมิจากอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�กาํหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชําระหนี�ตามเงื�อนไขทางการเงนิของตราสารตามกําหนดเวลาในระดบัที�น่า

พอใจเมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดบัความน่าเชื�อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�สงูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชําระหนี�ตามเงื�อนไขทางการเงนิของตราสารตามกําหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชาํระหนี�ดงักล่าว

จะมคีวามไม่แน่นอนมากขึ�นไปตามความเปลี�ยนแปลงในทางลบในระยะสั �นมากกว่าตราสารที�ไดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื�อถอืที�สงูกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการชําระหนี�ตามเงื�อนไขทางการเงนิของตราสารตามกําหนดเวลาที�ไม่แน่นอน

เมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชาํระหนี�ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึ�นตามการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสั �น 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชาํระหนี�ตามเงื�อนไขทางการเงนิของตราสารตามกาํหนดเวลาที�ไม่แน่นอนสงู

เมื�อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื�นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพนั

ทางการเงนิขึ�นอยู่กบัสภาวะที�เอื�อต่อการดาํเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านั �น 

D (tha) แสดงถงึการผดินดัชาํระหนี�ที�ไดเ้กดิขึ�นแลว้หรอืกาํลงัจะเกดิขึ�น 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

หมายเหตปุระกอบการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือในระยะยาว ในระยะส ั �น สาํหรบัประเทศไทย 

เครื�องบ่งชี�พเิศษสาํหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเชื�อถอืทุกระดบั เพื�อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืระดบัสากล เครื�องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิ�มเตมิต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื�อถอืสาํหรบัประเทศหนึ�งๆ เพื�อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื�อถอืขึ�นหลกั ทั �งนี� จะไม่

มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าว สาํหรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืระดบั “AAA (tha)” หรอือนัดบัที�ตํ�ากว่า “CCC (tha)” 

สาํหรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวสาํหรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืใน

ระยะสั �น นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืจะถูกใชเ้พื�อแจง้ให้
นกัลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปไดท้ี�จะมกีารเปลี�ยนแปลงอนัดบัความน่าเชื�อถอืและแจง้แนวโน้มทศิทางของการเปลี�ยนแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ�งบ่งชี�แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืใหส้งูขึ�น “สญัญาณ
ลบ” จะบ่งชี�แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืใหต้ํ�าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีที�อนัดบัความน่าเชื�อถอือาจจะ
ไดร้บัการปรบัขึ�น ปรบัลง หรอืคงที� โดยปกติสญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถือมกัจะถูกระบุไวส้าํหรบัช่วงระยะเวลา
สั �นๆ 

 
รายงานสรปุเงินลงทุน 

 มลูค่า ณ วนัที� 5. พฤษภาคม 0120 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค ่าตามราคาตลาด % NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 19,502,417.05         87.07        

(ข) ตราสารที�ธนาคารที�มกีฎหมายเฉพาะจัดตั �งขึ�น ธนาคารพาณิชย์ 941,597.72             4.20          

หรือบริษัทเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สั �งจ่าย/รับอาวลั/คํ�าประกัน

(ค) ตราสารที�มอีนัดับความน่าเชื�อถืออยู่ในอนัดับที�สามารถ 2,010,095.06          8.97          

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารที�มอีนัดับความน่าเชื�อถืออยู่ในอนัดับตํ�ากว่าอนัดับที� -                       -           

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือไม่ม ีRating

สดัส่วนเงนิลงทุนขั 9นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV 



 

 

11 

 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

รายงานการลงทุนที�ไม ่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 2 เดือนระหว่างวนัที� . ธนัวาคม 012. ถึงวนัที� 5. พฤษภาคม 0120 

วนัที� รายละเอยีด การดาํเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในที�ประชุมผ ู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี� website ของบรษิทั
จดัการ www.lhfund.co.th 

 

รายงานรายชื�อของบคุคลที�เกี�ยวข้อง ที�มีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชพี มกีารทําธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตั �งแต่วนัที� 

b ธนัวาคม cdeb ถงึวนัที� fb พฤษภาคม cdec ตามรายชื�อ ดงันี� 

- ไม่ม ี    - 

หมายเหต  ุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบักองทุนรวม ไดท้ี�บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที� website ของบรษิทั

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั www.lhfund.co.th และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

 การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื�องจากการใช้บริการบคุคลอื�นๆ  (Soft Commission) 

 
 
 

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มลูค่า ณ วนัที� 5. พฤษภาคม 0120 

       
 

 

จาํนวน บริษัทที�ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที�ได ้ร ับ เหตุผลในการร ับผลประโยชน์

1 ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

2 ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

3 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

4 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

5 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

6 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

7 ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

8 ธนาคารยโูอบ ีจํากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

9 ธนาคารออมสนิ ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

10 บริษัทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลสั จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

11 บริษัทหลกัทรัพย ์เคที ซมีโิก้ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

12 บริษัทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสนิ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

13 บริษัทหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

14 ธนาคารธนชาต จํากัด(มหาชน) ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

15 บรรษัทตลาดรองสนิเชื�อที�อยู่อาศัย ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

16 บริษัทหลกัทรัพย ์ทรีนีตี� จํากัด ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

17 บริษัทหลกัทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

18 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)   ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

19 Bank of China ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

20 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

21 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

22 ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

23 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

24 บริษัทหลกัทรัพย ์เออซี ีจํากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

25 บริษัทหลกัทรัพย ์เคทีบ ีจํากัด ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ชื�อกองทุน PTR

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัร เพื�อการเลี�ยงชีพ 0.6717
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสดุวนัที� 5. พฤษภาคม 0120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุน* จํานวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 36.00 0.160 ไม่เกินร้อยละ 1.61

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 2.70 0.012 ไม่เกินร้อยละ 0.11

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 12.00 0.053 ไม่เกินร้อยละ 0.16

ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 17.45 0.078 ตามที�จ่ายจริง

ค่าที�ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจัดตั �งและจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามที�จ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ในการดําเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) 0.80 0.004 ตามที�จ่ายจริง

รวมค่าใช้จ่ายทั �งหมด** 68.95 0.307

ค่าใช้จ่ายในการซื�อขายหลกัทรัพย์ 0.00 0.00 ตามที�จ่ายจริง

หมายเหตุ

*    ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื�นใดในทํานองเดียวกัน(ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซื�อขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที�เกิดขึ�นจากการซื�อขายหลกัทรัพย์

ร้อยละของมลูค่าทรัพยส์นิสุทธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ 
งบดลุ 

ณ วนัที� 5. พฤษภาคม 0120 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย : บาท)

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

สนิทรพัย์

เงนิลงทุนตามมูลค่ายุตธิรรม (ราคาทุน 21,486,603.12 บาท) 21,478,316.38

เงนิฝากธนาคาร 940,112.70

ลูกหนี�จากดอกเบี�ย 35,680.75

รวมสนิทรพัย์ 22,454,109.83

หนี�สนิ

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 56,097.33          

หนี�สนิอื�น 251.68              

รวมหนี�สนิ 56,349.01          

สนิทรพัยส์ุทธิ 22,397,760.82

สนิทรพัยส์ุทธิ

ทุนที�ไดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 20,930,855.64

กาํไร(ขาดทุน) สะสม

บญัชปีรบัสมดุล 867,277.93

กาํไร(ขาดทุน) สะสมจากการดาํเนินงาน 599,627.25

สนิทรพัยส์ุทธิ 22,397,760.82

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 10.7008            

จาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายแล้วทั �งหมด ณ วนัส ิ�นงวด (หน่วย) 2,093,085.5507   
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัที� 5. พฤษภาคม 0120 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื�อย่อ จาํนวนหน่วย / 

มูลค ่าที�ตราไว้

ม ูลค่ายุติธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มูลค ่ายุติธรรม

(%)

อตัรา

ดอกเบี�ย

วนัครบกาํหนด

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที� รุ่นที� 2/2ปี/2560 BOT198A      600,000.0000        599,586.27                2.79 1.49 28 สงิหาคม 2562

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที� 1/2ปี/2561 BOT202B   1,200,000.0000     1,195,779.92                5.57 1.34 26 กุมภาพนัธ์ 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที� 1/3ปี/2560 BOT203A   3,100,000.0000     3,098,106.89              14.42 1.77 27 มนีาคม 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที� 49/182/61 CB19606B   2,000,000.0000     1,999,561.74                9.31 - 6 มถุินายน 2562

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที� 16/91/62 CB19718B   7,000,000.0000     6,985,069.21              32.52 - 18 กรกฎาคม 2562

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที� 19/91/62 CB19808B   2,000,000.0000     1,993,724.52                9.28 - 8 สงิหาคม 2562

พนัธบตัรธนาคารเเห่งประเทศไทยงวดที� 13/182/62 CB19926A   3,000,000.0000     2,982,789.72              13.89 - 26 กันยายน 2562

พนัธบตัรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ครั �งที� 13 LB196A      100,000.0000        100,075.66                0.47 3.88 13 มถุินายน 2562

พนัธบตัรรัฐบาลเพื�อการปรับโครงสร้างหนี�(พ.ร.ก. ช่วยเหลอืกองทุน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั �งที� 2 LB28DA      500,000.0000        522,995.88                2.44 2.88 17 ธันวาคม 2571

     19,477,689.81              90.69 

      

บริษัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิ�งส ์จํากัด (มหาชน) BTSG245A   1,000,000.0000     1,001,327.34                4.66 3.15 24 พฤษภาคม 2567

บริษัท ราชธานีลสิซิ�ง จํากัด (มหาชน) THANI212D   1,000,000.0000        999,299.23                4.65 2.67 1 กุมภาพนัธ์ 2564

      2,000,626.57                9.31 

      21,478,316.38                100.00 

หุ้นกู้

รวม หุ้นกู้

รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 21,486,603.12 บาท) 

พนัธบตัร

รวม พนัธบตัร
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ 
งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสดุวนัที� 5. พฤษภาคม 0120 
 

 
 

(หน่วย : บาท)

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

รายไดจ้ากการลงทุน

รายไดจ้ากดอกเบี�ย 172,730.71

รวมรายได้ 172,730.71

ค่าใชจ่้าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ                                                                               35,998.89

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์                                                                       2,699.85

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน                                                                              11,999.61

ค่าสอบบญัชี 17,451.98

ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ในการดาํเนินโครงการ 800.06

รวมค่าใชจ่้าย 68,950.39

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 103,780.32

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงนิลงทุน

กาํไร(ขาดทุน)สุทธทิี�เกดิข ึ�นทั �งส ิ�น 1,596.01

กาํไร(ขาดทุน)สุทธทิี�ยงัไม่เกดิขึ�นทั �งส ิ�น 12,566.64

รวมกาํไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนที�เกดิขึ�นและยงัไม่เกดิขึ�น 14,162.65

การเพิ�มขึ�น(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการดาํเนินงาน 117,942.97


