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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพ่ือการเลี้ยงชีพ (LHGOVRMF) 

ประเภทโครงการ        : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  

นโยบายการลงทุน       : ลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และหรือหลักทรัพย์อื่นท่ีไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยจะเน้น
การลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่ออกโดยภาครัฐ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารหนี้อื่นใดที่กระทรวงการคลังหรือกองทุน  
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล หรือผู้ค้ำประกัน โดยเฉลี่ย 
ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะพิจาณาลงทุน 
ในตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับ
ความน่าเช่ือถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ( investment grade) 
เท่านั้น รวมทั้งเงินฝากและ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด  
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ   

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน 
(Hedging) ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ ทิศทางอัตราดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น 
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยจะ
พิจารณาลงทุนเฉพาะที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด 
(callable) หรือตราสารหนี้ ที่ ผู้ ถือมีสิทธิ เรียกให้ ผู้ ออกชำระหนี้ คืนก่อนกำหนด (puttable)  
โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบัน
การเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกำหนดเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิง
อื่นเพิ่มเติม และกองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อป้องกัน 
ความเสี่ยง (hedging) และจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่แฝงอยู่ในธุรกรรม 
structure note ที่เป็น puttable / callable bond เท่านั้น 

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนของบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
(Unlisted securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเช่ือถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุ นได้  (non – 
investment grade) และตราสารแห่งหนี้ท่ีไมไ่ดร้ับการจัดอันดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) 

กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเช่ือถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – 
investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารแห่งหนี้นั้นไดร้ับการจัดอันดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุน
ได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น 
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เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพือ่การเลี้ยงชีพ 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการ
ดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 มาเพื่อโปรดทราบ 

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที ่1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

ตลาดตราสารหนี ้

ในปี 2564 นี้ เศรษฐกิจโลกเติบโตได้ค่อนข้างดีในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นหลักโดยเฉพาะในสหรัฐที่มีการเติบโต  
ทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่สูงมาก โดยในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้เศรษฐกิจสหรัฐนั้นเติบโตได้ถึง +6.6%  ซึ่งปัจจัยหลักนั้นมาจาก 
การที่เศรษฐกิจสหรัฐกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากการฉีดวัคซีน ซึ่งสหรัฐมีอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก 
จึงส่งผลให้สหรัฐสามารถกลับมาเปิดเมืองได้ ถึงแม้ว่าในไตรมาสที่ 3 จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธ์
เดลต้า จึงส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวมาอยู่ที่เติบโต 2.1% ในไตรมาสที่ 3 ทางด้านอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐในเดือนตุลาคมนั้น 
ได้มีการปรับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมาอยู่ที่ +5.4% ซึ่งปัจจัยหลักๆ นั้นมาจากฐานที่ต่ำมากเนื่องจากในปี 2563 นั้นมีการแพร่ระบาด 
ของไวรัสโควิด-19 ซึ่งนำไปสู่การปิดเมืองต่างๆ นอกจากนี้เงินเฟ้อที่สูงนั้นยังคงมาจากการเริ่มเปิดเมืองใหม่ที่ส่งผลให้มีอุปสงค์  
ของการเดินทางรวมถึงรถยนต์ที่สูงมากส่งผลให้ราคารถยนต์มือสองนั้นปรับตัวขึ้นไปกว่า 30% และเมื่อบริษัทต่างๆ เริ่มกลับมาเปิด
อีกครั้งก็พบกับปัญหาการขาดแรงงานจึงนำไปสู่การขึ้นค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้น ซึ่งได้ส่งผลกระทบไปสู่การใช้จ่ายและราคาสินค้า  
ที่สูงขึ้นตามไปด้วย ทางด้านตลาดแรงงานของสหรัฐก็ปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ  ตามการเปิดเมือง โดยในปัจจุบันตัวเลขการว่างงาน 
ของสหรัฐนั้นลดลงจากระดับที่สูงกว่า 10% ในช่วงปีที่แล้วลงมาสู่ระดับ 4.6% ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นปัจจัยบวกต่อภาพเศรษฐกิจ 
ทั้งระบบเป็นอย่างมาก และยังคงมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเรื่อยๆ โดย world bank ได้มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นจะสามารถฟื้นตัว 
กลับมาได้ในระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ภายในสิ้นปีนี้ 

ทางด้านธนาคารกลางสหรัฐนั้นก็ยังคงมีนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าภาพเศรษฐกิจที่แท้จริง  
จะปรับตัวดีขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฟดมองว่าเงินเฟ้อของสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นนั้นจะเป็นภาพที่เกิดขึ้นเพียงช่ัวคราว และตัวเลข
ดังกล่าวจะลดลงแต่ก็ยังสูงกว่าระดับ 2% เล็กน้อยในปี 2565 เนื่องจากการปรับตัวขึ้นของเงินเฟ้อมาจากฐานที่ต่ำในปี  2563  
เป็นหลัก โดยปัจจัยสำคัญที่ทางเฟดให้ความสำคัญมากกว่าในปัจจุบันนั้นก็คือเรื่องการจ้างงานเนื่องจากเฟดต้องการให้การจ้างงาน
ในสหรัฐนั้นปรับกลับไปได้เท่ากับระดับก่อนเกิดโควิด-19 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวมีการตกงานถึง 20 ล้านตำแหน่ง โดยในปัจจุบันนั้น
มีการจ้างงานกลับเข้ามา 16 ล้านตำแหน่ง ดั งนั้น  เฟดเองก็ เริมเปลี่ยนการส่งสัญญาณถึงโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ ย 
ในช่วงปลายปี 2022 ว่ามีโอกาสขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้บ้างหลังจากท่ีเคยอย่างต่อเนื่องว่าจะไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ไปจนถึง ปลายปี 2022 โดยในปัจจุบันทางด้านเฟดได้เริ่มต้นที่จะลดการเข้าซื้อตราสารหนี้  หรือ QE Tapering ซึ่งจะเป็นเหมือน
จุดเริ่มต้นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
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 เศรษฐกิจไทยก็เริ่มกลับมาฟื้นตัว แต่ยังคงเป็นไปได้อย่างช้าๆ เนื่องจากการที่นักท่องเที่ยวจะยังไม่สามารถกลับมาได้  
อย่างเต็มที่ในปีน้ี และการกระจายของวัคซีนท่ีทำไดช้้ากว่ากลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ดังนั้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะยังคงไมก่ลับมา
ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะยังไม่สามารถกลับไปยืนได้ในระดับก่อนเกิดวิกฤติ 
โควิด-19 ภายในปีนี้ ทางด้านนโยบายทางการเงินยังคงอยู่ในระดับผ่อนคลายต่อไปเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและตลาด
คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังคงไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้ แต่อย่างไรก็ตามจากดุลบัญชีเดือนสะพัดที่ติดลบ 
มาต่อเนื่อง จึงส่งผลลบต่อค่าเงินบาทในทิศที่อ่อนค่าโดยปัจจัยจากทั้งในและนอกประเทศส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้
ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี มีการปรับตัวขึ้นไม่มากนัก แต่อัตราผลตอบพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวนั้นปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือน 
ในฝั่งสหรัฐ นอกจากนั้นในระยะข้างหน้านั้นยังคงมีโอกาสปรับตัวข้ึนได้อย่างต่อเนื่องจากโอกาสการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทน
ของตราสารหนี้ท่ัวโลกโดยเฉพาะสหรัฐ และการเพิ่มปริมาณอุปทานของตราสารหนี้ท้ังไทยและต่างประเทศ 

ทางด้านตลาดตราสารหนี้ เอกชนนั้นในในปีนี้ได้เห็นภาพการค่อยๆ ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องของ Credit Spread 
โดยเฉพาะในตราสารหนี้เอกชนท่ีมีคุณภาพสูงซึ่งส่งผลให้ราคาของตราสารหนี้เอกชนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยมาจากการฉีดวัคซีน
และแนวโน้มที่ดีขึ้นของภาพรวมเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลถึงความสามารถในการชำระหนี้และคุณภาพเครดิตของบริษัทเอกชนในประเทศ
ปรับตัวดีขึ้น จึงนำไปสู่การลดลงของ credit spread   

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

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

             บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 

 
 
 

 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

รายงานสถานะการลงทนุ การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 

 
 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Portfolio 
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 

 
 

  

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 564,774,479.81 100.24             

พันธบัตรรัฐบาล
     อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี 113,130,274.64 20.08               
     อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี 327,322,570.09 58.10               
เงินฝากธนาคาร 35,910,657.64   6.37                 
หุ้นกู้
     อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี 29,964,078.75   5.32                 
     อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี 58,446,898.69   10.37               

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอ่ืน ๆ (1,357,260.46)    (0.24)                
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 563,417,219.35 100.00             

ประเภท ผู้ออก อันดับ มูลค่าตาม
ความน่าเช่ือถือ ราคาตลาด

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย - 112,927,093.32       
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง - 327,525,751.41       
เงินฝากธนาคาร ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ AAA(FITCH) 35,156,054.80         
เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 754,602.84             
หุ้นกู้ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท AA+(FITCH) -                        
หุ้นกู้ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) A(TRIS) 15,081,895.05         
หุ้นกู้ บริษัท เงินติดล้อ จ ากัด (มหาชน) A(TRIS) 14,952,286.35         
หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) A+(TRIS) 5,050,561.70           
หุ้นกู้ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) A+(TRIS) 4,966,405.10           
หุ้นกู้ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) A-(TRIS) 15,011,792.40         
หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) AA(TRIS) 4,106,668.63           
หุ้นกู้ บริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) A-(TRIS) 6,939,631.93           
หุ้นกู้ บริษัท บีทเีอส กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) A(TRIS) 21,284,868.80         
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ TRIS Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป 
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑส์ูงสุด 

และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 
AA มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA 
A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ  

แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถ 
ในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปาน
กลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้
ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะ
หมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ  

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้น 
ตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเง่ือนไขท่ีเอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมาก จึงจะมี
ความสามารถในการชำระหนี้ได้ 

D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน 

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครอง
จากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว 
ซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้  
ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 

T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถ 
ในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงิน  
ตราต่างประเทศ 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

นอกจากกนี้  TRIS Rating ยั งกำหนด “แนวโน้ มอันดับ เครดิต” (Rating Outlook) เพื่ อสะท้ อนความ เป็น ไป ได้  
ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาส 
ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออ กตราสารที่อาจกระทบ 
ต่อความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระ
หนี้ของหน่วยงานนั้น ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive  หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 

Stable  หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ Fitch Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับ
ความน่าเช่ือถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเช่ือถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสาร  
หรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 

AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับ 
ความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินข้ันนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไร 
ก็ดีมีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถ  
ในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับกา รจัดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระ
หนี้ตามเง่ือนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระ
หนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 
การปฏิบัติตามเง่ือนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัด 
อยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับ
สภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ
ไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนา  
ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

D(tha) อันดับความน่าเช่ือถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ 
ในปัจจุบัน 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถข้ันสูงสุดในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเช่ือถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเช่ือถือ  
ที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับ 
ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” 
แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเช่ือถือท่ีกำหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจ
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดับความน่าเช่ือถือดังกล่าว 
ยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลาง  
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าว 
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอน  
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่ าว 
จะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแลการเงินในทางลบระยะสั้น 

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง  
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพัน 
ทางการเงินข้ึนอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

เครื่องบ่งช้ีพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่าง 
ออกจากการจัดอันดับความน่าเช่ือถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับ 
ความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่ง ๆ เพือ่แสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเช่ือถือข้ึนหลัก ท้ังนี้ จะไม่มี
การระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)” 

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะ
สั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเช่ือถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งช้ีแนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเช่ือถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งช้ีแนวโน้ม 
ในการปรับอันดับความน่าเช่ือถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเช่ือถืออาจจะได้รับการปรับขึ้น ปรับลง  
หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

รายงานสรุปเงินลงทุน 
 มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 

 
 
 
 

 
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

วันท่ี รายละเอียด การดำเนินการแก้ไข 
  

 
 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่  website ของ 
บริษัทจัดการ www.lhfund.co.th 

 
 

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม 

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่  
1 ธันวาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 ตามรายชื่อ ดังนี้ 

- บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 

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

  

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 440,452,844.73         78.18     
(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่ีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ 35,910,657.64           6.37       

หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก/ส่ังจ่าย/รับอาวัล/ค้ าประกัน
(ค) ตราสารทีม่ีอันดับความน่าเชือ่ถืออยู่ในอันดับทีส่ามารถ 88,410,977.44           15.69     

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

สามารถลงทนุได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี 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) 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่งจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission) 

 
 

จ านวน บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ จดัเย่ียมชมบริษัท สัมมนา เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

3 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

4 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

5 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

6 ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

7 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

8 ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

9 ธนาคารออมสิน P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

10 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
11 บริษัทหลักทรัพย์ เคท ีซีมิโก้ จ ากัด (มหาชน) P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

12 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

13 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
14 ธนาคารธนชาต จ ากัด(มหาชน) P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

15 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

16 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จ ากัด P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
17 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด(มหาชน) P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

18 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน)   P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

19 Bank of China P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

20 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

21 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

22 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

23 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

24 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
25 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
26 บริษัทหลักทรัพย์ ทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
27 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
28 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
29 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
30 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชยี เวลท ์จ ากัด P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
31 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
32 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
33 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
34 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
35 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
36 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
37 บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
38 บริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
39 บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
40 บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
41 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
42 บริษัทหลักทรัพย์ เคทบีี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 
 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 

  

ช่ือกองทุน PTR
กองทนุเปิด แอล เอช พันธบัตรเพ่ือการเล้ียงชพี 0.3943

จำนวนผู้ถือหน่วย (ราย) สัดส่วน (ร้อยละ) 
1 70.6646 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใชจ่้ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 990.48 0.171 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61

ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 139.29 0.024 ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 623.18 0.108 ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.16

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 35.00 0.006 ตามที่จ่ายจรงิ

ค่าที่ปรกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 7.13 0.001 ตามที่จ่ายจรงิ

ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 56.54 0.010 ตามที่จ่ายจรงิ

รวมค่าใชจ่้ายทัง้หมด** 1,851.62 0.320

ค่าใชจ่้ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 0.00 0.000 ตามที่จ่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั(ถา้ม)ี

รอ้ยละของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธิ

**  ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์ และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ที่เกดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์




































