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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGOVRMF) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้เพื่อการเลีย้งชพี  

นโยบายการลงทุน       : ลงทุนในตราสารหนี้ เงนิฝาก และหรอืหลกัทรพัย์อื่นที่ไม่ขดัต่อกฎเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. 
โดยจะเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ที่มคีวามเสีย่งต ่าทีอ่อกโดยภาครฐั เช่น ตัว๋เงนิคลงั พนัธบตัร
รฐับาล พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย หรอืพนัธบตัรหรอืตราสารหนี้อื่นใดทีก่ระทรวงการคลัง
หรอืกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิเป็นผู้ออก ผู้รบัรอง ผู้อาวลั หรอืผู้ค ้า
ประกนั โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ส่วนที่
เหลอืจะพจิาณาลงทุนในตราสารที่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผู้ ออกตรา
สารอยู่ ในอันดับที่ สามารถลงทุนได้  ( Investment Grade) ในกรณี ตราสารดังก ล่าวเป็น 
Subordinated Debt จะต้องไดร้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอนัดบัที่
สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านัน้ รวมทัง้เงนิฝากและ/หรอืหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ
อื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ   

กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน 
(Hedging) ซึ่งพจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ กฎ ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบั และปัจจยั
อื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย์ ทศิทางอตัราดอกเบี้ย ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง 
เป็นตน้ ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดย
จะพิจารณาลงทุนเฉพาะที่มีลกัษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมสีิทธิในการบงัคบัไถ่ถอนคืนก่อน
ก าหนด (callable) หรอืตราสารหนี้ทีผู่้ถอืมสีทิธเิรยีกใหผู้้ออกช าระหนี้คนืก่อนก าหนด (puttable) 
โดยมีการก าหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอตัราดอกเบี้ยของ
สถาบนัการเงนิหรอือตัราดอกเบี้ยอื่น และไม่มกีารก าหนดเงือ่นไขการจ่ายผลตอบแทนทีอ่้างองิกบั
ปัจจยัอ้างอิงอื่นเพิม่เติม และกองทุนอาจลงทุนหรอืมีไว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) 
เพื่อป้องกนัความเสี่ยง (hedging) และจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่แฝงอยู่
ในธุรกรรม structure note ทีเ่ป็น puttable / callable bond เท่านัน้ 

ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้
(non – investment grade) และตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated 
Securities) 

กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – 
investment grade) เฉพาะกรณีทีต่ราสารแห่งหนี้นัน้ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่ามารถ
ลงทุนได ้(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 ่30 พฤศจกิายน 2563 มาเพื่อโปรดทราบ 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

ตลาดตราสารหน้ี 

ภาพรวมตลาดตราสารหนี้ของไทยในช่วงวนัที่ 1 ธนัวาคม 2562 ถึง 30 พฤศจกิายน 2563 อตัราผลตอบแทน

พนัธบตัรรฐับาลในช่วงอายุ 0-10 ปี นัน้มคีวามชนัทีสู่งขึ้น โดยตราสารอายุ 0-5 ปรบัตวัลดลง 60-80 bps และตราสารอายุ

มากกว่า 5 ปี ปรบัตวัลดลง 15-40 bps ตามภาพการเตบิโตทางเศรษฐกจิในระยะสัน้ทีน่่าจะเตบิโตไดอ้ย่างชา้  ๆ ภาพรวม

เศรษฐกิจไทยยงัคงมีแนวโน้มชะลอตวั ส่งผลให้ภาคการใช้จ่าย รวมทัง้ภาคการผลติ และการส่งออก มีการหดตัวอย่าง

ต่อเนื่อง ถงึแมว้่าจะมกีารเร่งการใชจ้่ายภาครฐั และ การผ่อนคลายการลอ็กดาวน์ในประเทศรวมทัง้ในต่างประเทศ อย่างไรก็

ตามตลาดคาดว่าจะยงัคงไม่เห็นภาพการเติบโตภายในปีนี้เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง  ๆ ยงัท าได้อย่างจ ากัด 

โดยเฉพาะนักท่องเทีย่วต่างประเทศทีย่งัคงไม่กลบัมาภายในปีนี้ ทางดา้นอตัราเงนิเฟ้อไทยอยู่ในระดบัติดลบอย่างต่อเน่ือง 

โดยปัจจยัหลกัยงัคงมาจากราคาพลงังานทีล่ดลงอย่างต่อเนื่อง และ อตัราเงนิเฟ้อพืน้ฐานยงัคงเป็นบวกเพยีงเลก็น้อย  

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาพนัธบตัรรฐับาลอายุ 10ปี มีความผนัผวนบ้างจากข่าวการมาของวคัซีน โควดิ-19 

ส่งผลให้ผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลไทยปรบัตวัสูงขึน้ จากความคาดหวงัว่าเศรษฐกิจจะปรบัตวัไดด้ขีึน้ในปีหน้า แต่

อย่างไรกต็ามการปรบัลดของ ปรมิาณการออกพนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้ ของธนาคารแห่งประเทสไทยนัน้เป็นปัจจยัหลกัใน

การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรฐับาลระยะสัน้ในตลาดในช่วงเดือนที่ผ่านมา และยังกดดันให ้

ผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลไทยอายุ 10 ปี ปรบัตวัลดลงมา ส่งผลใหค้วามชนัของเสน้ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลไทย

ปรบัตวัสงูขึน้ 

โดยการประชุม กนง.ในรอบล่าสุดมาคณะกรรมการมมีตเิป็นเอกฉันท์ ใหค้งอตัราดอกเบีย้ไวท้ีร่อ้ยละ 0.50 ต่อปี  ซึ่ง

มกีารประเมนิว่าเศรษฐกจิไทยจะมกีารเตบิโตทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อยแต่ยงัคงตดิลบอยู่ที ่-7.8% แต่จะเตบิโตไดอ้ย่างชา้ ๆ ในปีหน้า

เนื่องจากจ านวนนักท่องเที่ยวจะยงัไม่กลบัมาเป็นปกติ และเงนิเฟ้อจะมแีนวโน้มที่ปรับตวัสูงขึ้นเล็กน้อยจากราคาพลงังานที่

ปรบัเพิม่ขึน้ โดยในระยะต่อไป  คณะกรรมการฯ คาดว่าจะใชเ้วลาไม่ต ่ากว่าสองปีก่อนทีก่จิกรรมทางเศรษฐกจิโดยรวมจะกลบัสู่

ระดบัก่อน การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ซึง่ตลาดคาดว่าจะไม่มกีารขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายจนถงึปีหน้า 
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บรษิทัขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสงู 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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รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 
 

 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 
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- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึ
ผลการด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 

 
รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 577,585,509.05             100.10               

พนัธบตัรรฐับาล

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 129,198,477.18             22.39                

     อายคุงเหลอืมากกวา่ 1 ปี 365,037,542.30             63.27                

เงนิฝากธนาคาร 21,082,547.42               3.65                  

หุน้กู้

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 10,040,129.70               1.74                  

     อายคุงเหลอืมากกวา่ 1 ปี 52,226,812.45               9.05                  

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (604,633.83)                  (0.10)                 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 576,980,875.22                100.00                  
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รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Portfolio 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 
 

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 าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

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

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

     ประเภท ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย 129,198,477.18                   

พนัธบตัร กระทรวงการคลงั 365,037,542.30                   

เงนิฝากธนาคาร ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ AAA(FITCH) 20,193,387.97                     

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 889,159.45                         

หุน้กู้ ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท A(TRIS) 1,009,370.60                      

หุน้กู้ บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 11,514,920.45                     

หุน้กู้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั A-(TRIS) 14,559,761.25                     

หุน้กู้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 1,031,185.74                      

หุน้กู้ บรษิทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 10,040,129.70                     

หุน้กู้ บรษิทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต้ ลสี จ ากดั AA(TRIS) 5,014,591.05                      

หุน้กู้ บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั AA+(FITCH) 19,096,983.36                     
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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 าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

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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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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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

ทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อื้อต่อการด 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)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใช้เพื่อแจง้ใหน้ัก
ลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึง่บ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือใหสู้งขึน้ “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 30 พฤศจิกายน 2563 

 

 
 
 
 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 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 ่30 พฤศจกิายน 2563 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- ไม่ม ี    - 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวม ได้ที่บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิทั

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

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 494,236,019.48            85.66          

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 21,082,547.42             3.65           

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ 62,266,942.15             10.79          

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) 

 
 

จ านวน บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ จัดเยี่ยมชมบริษทั สัมมนา เหตุผลในการรับผลประโยชน์

1 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

2 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

3 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

4 ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

5 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

6 ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

7 ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

8 ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

9 ธนาคารออมสนิ P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก้ จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

14 ธนาคารธนชาต จ ากดั(มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

15 บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

16 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตีี้ จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

17 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั(มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

18 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน)   P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

19 Bank of China P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

20 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

21 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

22 ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

23 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

24 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

25 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

26 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

27 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

28 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

29 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

30 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท์ จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

31 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

32 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

33 บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

34 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

35 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

36 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

37 บรษิทัหลกัทรพัยอ์าร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

38 บรษิทัหลกัทรพัยพ์ฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

39 บรษิทัหลกัทรพัยก์สกิรไทย จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

40 บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

41 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

42 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 
 
 
 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

ช่ือกองทุน ผู้ถือหน่วย สดัส่วน (ร้อยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเลีย้งชพี 

(LHGOVRMF) 
กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง N/A 

 
 
 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 
 

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพือ่การเลีย้งชพี 1.7722

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 915.08 0.171 ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 128.68 0.024 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 571.92 0.107 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.16

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 35.00 0.007 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 7.15 0.001 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 19.43 0.004 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 1,677.26 0.314

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

 
 
รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต  
 
เสนอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเลี้ยงชีพ 
 
ความเหน็  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเลี้ยงชพี ซึ่งประกอบดว้ยงบดุลและงบประกอบ
รายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสนิทรพัยสุ์ทธ ิงบกระแสเงนิ
สด และขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญัส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบญัชทีีส่ าคญั  

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิขา้งต้นนี้แสดงฐานะการเงนิและรายละเอยีดเงนิลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการ
เลี้ยงชพี ณ วนัที่ 30 พฤศจกิายน 2563 ผลการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรพัย์สุทธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มูลทาง
การเงนิทีส่ าคญัส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชีทีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชีในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และ
ขา้พเจา้ได้ปฏิบตัิตามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการ
สอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้  
 
ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้รหิารกองทุนฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกองทุนฯ แต่
ไม่รวมถงึงบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานประจ าปีนัน้ ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปี
ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มลูอื่นมีความขดัแยง้ทีม่ี
สาระส าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม ่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของกองทุนฯ และหากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ข ัดต่อข้อเท็จจริง 
อนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจ้าจะสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัผู้บรหิารกองทุนฯ เพื่อให้ผูบ้รหิารกองทุนฯ ด าเนินการแก้ไขขอ้มูลที่
แสดงขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ 
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ความรบัผิดชอบของผู้บริหารกองทุนฯ ต่องบการเงิน 

ผู้บ ริห ารกองทุ นฯ  มีห น้ าที่ ร ับผิดชอบ ในการจัดท าและน า เสนองบการเงิน เห ล่านี้ โดยถู กต้ องตามที่ คว ร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่ผู้บรหิารกองทุนฯ พจิารณาว่าจ าเป็น
เพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงนิที่ปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติ
หรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัท างบการเงนิ ผู้บรหิารกองทุนฯ รบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเนื่อง 
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชสี าหรบัการด าเนินงาน
ต่อเนื่องเวน้แต่ผูบ้รหิารกองทุนฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทุนหรอืหยุดด าเนินงานหรอืไมส่ามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 

ผูบ้รหิารกองทุนฯ มหีน้าทีใ่นการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกองทุน  
 
ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บญัชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รบัประกันว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็น
สาระส าคญัที่มอียู่ได้เสมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจริตหรอืขอ้ผดิพลาดและถือว่ามสีาระส าคญัเมื่อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทาง
เศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหล่าน้ี  

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบ
วชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ  

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการ
ทุจรติหรอืขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวธิีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้
หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า  ความเสีย่งทีไ่ม่พบ
ขอ้มูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิ ดพลาด 
เน่ืองจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การ
แสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกองทุน  

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารกองทุนฯ ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิารกองทุนฯ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้รหิารกองทุนฯ และจาก
หลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็น
เหตุให้เกิดขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่ ถ้าขา้พเจา้ได้ขอ้
สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึ
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิที่เกี่ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ไดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีอง
ขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  
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• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่  

ขา้พเจ้าไดส้ื่อสารกบัผู้บรหิารกองทุนฯ ในเรื่องต่างๆ ทีส่ าคญั ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มนีัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที่มนีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่ผู้บรหิารกองทุนฯ ว่าขา้พเจา้ได้ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอิสระ
และได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาด
ความเป็นอสิระ  

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ  ที่มีนัยส าคัญมากที่ สุดในการตรวจสอบ                    
งบการเงนิในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบ
บญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น 
ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสม
เหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว 
 
ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน าเสนอรายงานฉบบันี้คอื นางขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล 
 

 

นางขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่5875 
บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 

กรุงเทพมหานคร 
25 กมุภาพนัธ ์2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเลี้ยงชีพ 
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
 

 
 
 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรพัย์

เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม 572,524,995.38 452,255,682.76

(ราคาทุนปี 2563 : 568,194,208.54 บาท)

(ราคาทุนปี 2562 : 451,812,601.54 บาท)

เงนิฝากธนาคาร 6 888,056.01              486,653.96              

ดอกเบีย้และเงนิปันผลค้างรบั 4,172,457.66            4,219,909.93            

ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน -                        6,710,347.32            

ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 4.3 12,162.31                19,310.29                

รวมสินทรพัย์ 577,597,671.36           463,691,904.26           

หน้ีสิน

เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 430,000.00              150,000.00              

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 182,800.01              151,356.78              

หนี้สนิอืน่ 3,996.13                 4,319.11                 

รวมหน้ีสิน 616,796.14                  305,675.89                  

สินทรพัยส์ทุธิ 576,980,875.22           463,386,228.37           

สินทรพัยส์ทุธิ :

ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 523,385,070.81         428,943,147.00         

ก าไรสะสม

บญัชปีรบัสมดุล 40,320,009.80          31,602,743.25

ก าไรสะสมจากการด าเนนิงาน 5 13,275,794.61          2,840,338.12

สินทรพัยส์ทุธิ 576,980,875.22           463,386,228.37           

สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วย 11.0240                  10.8029                  

จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ี(หน่วย) 52,338,507.0537       42,894,314.6800       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเลี้ยงชีพ  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
 

 
 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

(%)

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์ อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

เงินฝากประจ า

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ -               10,000,000.00     1.0000              10,000,000.00     1.74                1.400         29/1/2564

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ -               10,000,000.00     1.0000              10,000,000.00     1.74                1.000         1/3/2564

รวมเงินฝากประจ า 20,000,000.00      3.48                    

หุ้นกู้

บรษิทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) BTG215A 10,000,000.00     10,000.0000       10,036,348.90     1.75                2.300         25/5/2564

บรษิทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต้ ลสี จ ากดั (มหาชน) AYCAL222A 5,000,000.00       5,000.0000        4,990,069.15      0.87                1.530         6/2/2565

บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั NTL224A 15,000,000.00     15,000.0000       14,559,761.25     2.54                -            1/4/2565

บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั (มหาชน) EB227A 18,900,000.00     18,900.0000       18,948,517.43     3.31                2.240         22/7/2565

บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) QH22NA 11,500,000.00     11,500.0000       11,512,021.87     2.01                2.300         27/11/2565

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน ) WHART22DA 1,000,000.00       1,000.0000        1,003,825.39      0.18                2.300         4/12/2565

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) BTSG245A 1,000,000.00       1,000.0000        1,030,581.63      0.18                3.150         24/5/2567

รวมหุ้นกู้ 62,081,125.62      10.84                  

พนัธบตัร

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที ่1/2ปี/2562 BOT212A 6,000,000.00       6,000.0000        6,015,625.74      1.05                1.750         18/2/2564

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที ่1/3ปี/2561 BOT213A 1,800,000.00       1,800.0000        1,805,714.08      0.32                1.620         12/3/2564

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที ่2/3ปี/2561 BOT219A 18,200,000.00     18,200.0000       18,437,991.75     3.22                2.090         24/9/2564

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่22/182/63 CB20D03B 4,000,000.00       4,000.0000        3,999,897.00      0.70                -            3/12/2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่2/364/63 CB21204A 8,000,000.00       8,000.0000        7,992,996.80      1.40                -            4/2/2564

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่45/91/63 CB21211B 10,000,000.00     10,000.0000       9,990,737.40      1.75                -            11/2/2564

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่46/91/63 CB21218B 2,000,000.00       2,000.0000        1,998,302.40      0.35                -            18/2/2564

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่4/364/63 CB21422A 19,000,000.00     19,000.0000       18,970,478.75     3.31                -            22/4/2564

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่5/364/63 CB21513A 10,000,000.00     10,000.0000       9,979,173.70      1.74                -            13/5/2564

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่6/365/63 CB21604A 50,000,000.00     50,000.0000       49,900,097.50     8.72                -            4/6/2564

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การบรหิารหนี้เงนิกูโ้ครงการ ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 ครัง้ที ่1 LB226A 200,000.00         200.0000           204,171.90         0.04                1.875         14/6/2565

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การปรบัโครงสรา้งหนี้ ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2553 ครัง้ที ่1 LB236A 45,000,000.00     45,000.0000       48,437,257.50     8.46                3.625         16/6/2566

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การบรหิารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครัง้ที ่12 LB23DA 55,000,000.00     55,000.0000       57,948,975.70     10.12               2.400         17/12/2566

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การปรบัโครงสรา้งหนี้ (พ.ร.ก.ช่วยเหลอืกองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูฯระยะทีส่อง)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครัง้ที ่4 LB24DB 110,200,000.00    110,200.0000     113,375,943.06   19.80               1.450         17/12/2567

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การปรบัโครงสรา้งหนี้ (พ.ร.ก.ให้อ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิฯ พ.ศ.2552)

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครัง้ที ่1 LB25DA 43,000,000.00     43,000.0000       49,405,221.09     8.63                3.850         12/12/2568

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การบรหิารหนี้ให้กูต่้อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครัง้ที ่1 LB26DA 76,500,000.00     76,500.0000       81,741,845.79     14.28               2.125         17/12/2569

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การปรบัโครงสรา้งหนี้ (พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิฯ พ.ศ.2552)

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครัง้ที ่1 LB29DA 10,000,000.00     10,000.0000       10,239,439.60     1.79                1.600         17/12/2572

รวมพนัธบตัร 490,443,869.76    85.68                  

รวมเงินลงทนุทัง้ส้ิน (ราคาทนุ 568,194,208.54 บาท) 572,524,995.38    100.00                

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

จ านวนหน่วย มลูค่ายตุธิรรม

อตัราสว่นของ

มลูค่ายตุธิรรม 

(%) มลูค่าทีต่ราไว้
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้จากการลงทนุ

รายได้ดอกเบีย้ 6,366,482.06 2,253,516.24

รวมรายได้จากการลงทนุ 6,366,482.06 2,253,516.24

ค่าใช้จา่ย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ 7, 8 915,075.88 277,722.68

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ 7 128,682.55 35,427.50

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน 7, 8 571,922.42 157,456.10

ค่าธรรมเนยีมวชิาชพี 35,000.00 35,000.00

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 26,579.53 94,298.15

รวมค่าใช้จา่ย 1,677,260.38 599,904.43

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 4,689,221.68 1,653,611.81

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 1,858,529.19 241,107.43

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 3,887,705.62 463,934.60

รวมรายการก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ 5,746,234.81 705,042.03

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 10,435,456.49 2,358,653.84

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเลี้ยงชีพ 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

2563 2562

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานในระหวา่งปี

รายได้จากการลงทุนสทุธิ 4,689,221.68         1,653,611.81         

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 1,858,529.19 241,107.43

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 3,887,705.62 463,934.60

การเพ่ิมขึน้สทุธิในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 10,435,456.49         2,358,653.84           

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของทนุท่ีได้รบั(ท่ีรบัซ้ือคืน)จากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี

มลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายในระหวา่งปี 136,369,513.48      465,827,694.85      

มลูค่าหน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งปี (33,210,323.12)       (26,837,226.84)       

การเพ่ิมขึน้สทุธิของทนุท่ีได้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 103,159,190.36       438,990,468.01       

การเพ่ิมขึน้ของสินทรพัยส์ทุธิในระหวา่งปี 113,594,646.85       441,349,121.85       

สนิทรพัยส์ทุธติ้นปี 463,386,228.37      22,037,106.52        

สินทรพัยส์ทุธิปลายปี 576,980,875.22       463,386,228.37       

หน่วย : หน่วย

2563 2562

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทนุ (มลูค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุนต้นปี 42,894,314.6800 2,070,214.7248

บวก หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายในระหวา่งปี 12,483,394.3320 43,315,640.9554

หกั หน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งปี (3,039,201.9583) (2,491,541.0002)

หน่วยลงทนุ ณ วนัส้ินปี 52,338,507.0537     42,894,314.6800     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเลี้ยงชีพ 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
 

 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 10,435,456.49             2,358,653.84           

รายการปรบักระทบการเพิม่ขึน้สทุธใินสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน -

ให้เป็นเงนิสดสทุธทิีไ่ด้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน :-

การซือ้เงนิลงทุน (1,219,570,932.80)     (972,506,730.38)     

การจ าหน่ายเงนิลงทุน 1,100,893,084.94      541,589,287.65      

สว่นเกนิมลูค่าตราสารหนี้ตดัจ าหน่าย 4,154,770.05            836,649.76            

การ(เพิม่ขึน้)ลดลงในดอกเบีย้และเงนิปันผลค้างรบั 47,452.27                (4,180,792.93)        

การ(เพิม่ขึน้)ลดลงในลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 6,710,347.32            (6,710,347.32)        

การ(เพิม่ขึน้)ลดลงในค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 7,147.98                  (19,310.29)            

การเพิม่ขึน้ในเจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 280,000.00              150,000.00            

การเพิม่ขึน้ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 31,443.23                112,622.35            

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในหนี้สนิอืน่ (322.98)                   4,054.50               

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (1,858,529.19)           (241,107.43)           

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (3,887,705.62)           (463,934.60)           

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (102,757,788.31) (439,070,954.85)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การจ าหน่ายหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 136,369,513.48         465,827,694.85      

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (33,210,323.12)         (26,837,226.84)       

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 103,159,190.36           438,990,468.01       

เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 401,402.05 (80,486.84)               

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัต้นปี 486,653.96              567,140.80            

เงินฝากธนาคาร ณ วนัส้ินปี (หมายเหตขุ้อ 6) 888,056.01                  486,653.96              

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเลี้ยงชีพ 
ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หน่วย : บาท

2563 2562 2561 2560 2559 2558

ข้อมลูผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธติ้นปี 10.8029 10.6448 10.5862 10.5070 10.4385 10.2618

รายได้จากกจิกรรมลงทุน :

รายได้จากการลงทุนสทุธิ 0.0993 0.1108 0.0737 0.0846 0.1089 0.1273

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 0.0394 0.0162 (0.0001) 0.0009 (0.0001) 0.0126

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 0.0824 0.0311 (0.0150) (0.0063) (0.0403) 0.0368

รายได้จากกจิกรรมลงทุนทัง้สิน้ 0.2211 0.1581 0.0586 0.0792 0.0685 0.1767

มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิปลายปี 11.0240             10.8029             10.6448             10.5862             10.5070             10.4385             

อตัราสว่นของก าไรสทุธต่ิอมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี (%) 1.9527            1.6029            0.6097            0.7677            0.6484            1.7060            

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัและข้อมลูประกอบเพ่ิมเติมท่ีส าคญั

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธปิลายปี (พนับาท) 576,980.88       463,386.23       22,037.11        9,577.48          9,483.57          7,220.40          

อตัราสว่นของค่าใช้จ่ายรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี (%) 0.3139            0.4077            0.6314            0.7453            0.8452            0.8664            

อตัราสว่นรายได้จากการลงทุนรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี (%) 1.1913            1.5314            1.3981            1.5658            1.8756            2.0958            

อตัราสว่นของจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของการซือ้ขายเงนิลงทุน

ระหวา่งปีต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี (%) ** 428.3256         1,021.7895       437.0592         492.6615         305.9516         369.1598         

ข้อมลูเพ่ิมเติม **

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

ไม่นบัรวมเงนิลงทุนในเงนิฝากธนาคารและตัว๋สญัญาใช้เงนิ และการซือ้ขายเงนิลงทุนต้องเป็นรายการซือ้หรอืขายเงนิลงทุนอยา่งแท้จรงิซึง่ไม่รวมถงึการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื 

หรอืการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเลี้ยงชีพ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

หน่วย : บาท  
1. ลกัษณะของกองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเลี้ยงชีพ 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเลีย้งชพี (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้เพื่อการเลีย้งชพี ประเภท
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน จดทะเบยีนกบัส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อ
วนัที ่28 พฤศจกิายน 2555 มูลค่าโครงการ 100 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 10,000,000.0000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) 
โดยมมีูลค่าจดทะเบยีนเริม่แรก 2,991,030.98 บาท (แบ่งเป็น 299,103.0980 หน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) 
ซึง่ไม่มกี าหนดระยะเวลาสิน้สุดโครงการ 
เมื่ อวันที่  16 สิงหาคม 2562 กองทุนฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนโครงการอีกจ านวน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น
100,000,000.0000 ห น่ วย มู ลค่ าห น่ วยละ 10 บาท) รวมมู ลค่ าโครงการทั ้งสิ้น  1,100 ล้านบาท (แบ่ งเป็ น 
110,000,000.0000 หน่วย มลูค่าหน่วยละ 10 บาท 
กองทุนฯ จดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (“บรษิทัจดัการ”) 
กองทุนฯ มนีโยบายลงทุนในตราสารหนี้ เงนิฝาก และหรอืหลกัทรพัย์อื่นทีไ่ม่ขดัต่อกฎเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. โดย
จะเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ทีม่คีวามเสีย่งต ่าทีอ่อกโดยภาครฐั เช่น ตัว๋เงนิคลงั พนัธบตัรรฐับาล พนัธบตัรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย หรอืพนัธบตัรหรอืตราสารหนี้อื่นใดที่กระทรวงการคลงัหรอืกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนั
การเงนิเป็นผู้ออก ผู้รบัรอง ผูอ้าวลั หรอืผู้ค ้าประกนั โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธขิองกองทุน ส่วนที่เหลอืจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ได้รบัการ จดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสาร หรอืผู้ออก
ตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ในกรณีตราสารดงักล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้อง
ไดร้บัอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนไดเ้ท่านัน้ รวมทัง้เงนิฝากและ/หรอื
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ 
กองทุนฯ อาจลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อลดความเสีย่งในการลงทุน (Hedging) ทัง้นี้
กองทุนฯ จะไม่ลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) ตราสารแห่งทุนของบรษิทั
ทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted securities) ตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุน
ได ้(Non - investment grade) และตราสารแห่งหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated securities) 
กองทุนฯ มนีโยบายไม่จ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

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

2.2 งบการเงนิน้ีไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบญัชี 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเลี้ยงชีพ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

หน่วย : บาท  

2.3 การใชป้ระมาณการทางบญัช ี
 ในการจดัท างบการเงนิให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผูบ้รหิารต้องใชก้าร

ประมาณและขอ้สมมตฐิานหลายประการซึ่งมผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิทีเ่กี่ยวกบั
สนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้และค่าใชจ้่ายผลทีเ่กดิขึน้จรงิจงึแตกต่างจากทีป่ระมาณการไว้ 

 ประมาณการและขอ้สมมตฐิานที่ใช้ในการจดัท างบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรบัประมาณการ
ทางบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัในปีปัจจุบนัและทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนาคตมรีายละเอยีด ดงันี้ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
สภาวชิาชพีบญัชไีด้ออกและปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2561) รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัใหม่ ซึ่งมผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงนินี้ โดยมมีาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ซึ่งไดม้กีารเปลี่ยนแปลงหลกัการส าคญั 
ดงันี้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบัลูกคา้ ใช้แทนมาตรฐานการบญัชแีละ
การตคีวามมาตรฐานบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งต่อไปนี้  
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2560) สญัญาก่อสรา้ง 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560) รายได ้
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 2560) รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิารโฆษณา 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 
(ปรบัปรุง 2560) 

โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคา้ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 
(ปรบัปรุง 2560)  

สญัญาส าหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่18 
(ปรบัปรุง 2560)  

การโอนสนิทรพัยจ์ากลูกคา้ 

ฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ไม่มผีลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงนิ 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเลี้ยงชีพ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

หน่วย : บาท  

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีย่งัไม่มผีลบงัคบัใช ้
สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 ดงันี้ 
• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ จ านวน 5 ฉบบั ประกอบดว้ย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่19  การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

ปัจจุบนัฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ อยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบที่อาจมตี่องบการเงนิในปีที่เริม่ใชม้าตรฐาน
ดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิ

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

ฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ไม่มผีลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงนิ 
การประกาศใชแ้นวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมและกองทุนส ารองเลีย้งชพี 
เมื่อวนัที่ 26 ธนัวาคม 2562 ก.ล.ต. ได้ใหค้วามเหน็ชอบแนวปฏิบตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมและกองทุนส ารอง
เลีย้งชพีทีป่ระกาศใชโ้ดยสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน ซึง่ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ใน
หรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 
ปัจจุบนัฝ่ายบรหิารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงนิในปีทีเ่ริม่ใชแ้นวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบั
ดงักล่าว 

4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 
- ดอกเบีย้รบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ามระยะเวลาทีพ่งึไดร้บัโดยค านึงถงึผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
- บญัชส่ีวนเกินและส่วนต ่ามูลค่าของตราสารหนี้ตดัจ าหน่ายตามวธิอีตัราดอกเบี้ยที่แทจ้รงิซึ่งยอดทีต่ดัจ าหน่ายนี้

แสดงเป็นรายการปรบัปรุงกบัดอกเบีย้รบั 
- ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการจ าหน่ายเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย ณ วนัทีจ่ าหน่ายเงนิลงทุน  
- ค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเลี้ยงชีพ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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หน่วย : บาท  
4.2 เงนิลงทุนและการวดัค่าเงนิลงทนุ 

- เงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยด์ว้ยจ านวนตน้ทุนของเงนิลงทุน ณ วนัทีก่องทุนฯ มสีทิธใินเงนิลงทุน ตน้ทุนของเงนิ
ลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซื้อเงนิลงทุนและค่าใชจ้่ายโดยตรงทัง้สิน้ทีก่องทุนฯ จ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนนัน้ 

- เงนิลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศแสดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรม โดยใชร้าคาหรอือตัราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 

- กองทุนฯ ใชว้ธิรีาคาทุนตดัจ าหน่ายในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมอีายุครบก าหนดภายใน 90 
วนั นับตัง้แต่วนัทีล่งทุนและไม่มเีงือ่นไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้นัน้ไม่แตกต่างจากราคาทุน
ตดัจ าหน่ายอย่างเป็นสาระส าคญั 

- ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่ยงัไม่เกดิขึ้นจากการปรบัมูลค่าเงนิลงทุนใหเ้ป็นมูลค่ายุตธิรรมจะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน ณ 
วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 

- ราคาทุนของเงนิลงทุนทีจ่ าหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 

4.3 ค่าใชจ้่ายรอตดับญัช ี
 ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี เป็นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและจดัตัง้กองทุน ซึ่งตัดจ าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายภายใน

ระยะเวลา 3 ปี โดยใชว้ธิเีสน้ตรง 

4.4 บญัชปีรบัสมดุล 
 บญัชปีรบัสมดุลถอืเป็นส่วนหนึ่งของก าไรสะสม ซึง่จะบนัทกึเมื่อมกีารขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพื่อ

ท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนมส่ีวนในสนิทรพัยสุ์ทธขิองกจิการลงทุนหรอืไดร้บัส่วนแบ่งจากกจิการลงทุนเท่าเทยีมกนัไม่ว่าผู้
ถอืหน่วยลงทุนนัน้จะลงทุนหรอืเลกิลงทุนในกจิการลงทุน ณ เวลาใด 

5. ก าไรสะสมจากการด าเนินงานต้นปี 
 2563 2562 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธสิะสม (เริม่สะสม 28 พ.ย. 55) 2,181,296.15 527,684.34 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 28 พ.ย. 55) 215,960.75 (25,146.68) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 28 พ.ย. 
55) 443,081.22 (20,853.38) 

ก าไรสะสมจากการด าเนินงานต้นปีทัง้ส้ิน   2,840,338.12   481,684.28 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเลี้ยงชีพ 
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หน่วย : บาท  

6. เงินฝากธนาคาร 

 ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 และ 2562 เงนิฝากธนาคาร ประกอบดว้ย :- 

 อตัราดอกเบีย้ต่อปี (%) จ านวนเงนิ 

 2563 2562 2563 2562 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)    0.050     0.375 888,056.01 486,653.96 

7. ค่าใช้จ่าย 

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั เป็นผู้จดัการกองทุนฯ และนายทะเบยีนหน่วยลงทุน โดยมี
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนฯ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้หมด ทัง้นี้ มลูค่าหนี้สนิทัง้หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียม
ผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่ านวณ) ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ :- 

ค่าใชจ้่าย นโยบายการก าหนดราคา 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.16 ต่อปี  
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

8. รายการบญัชีท่ีเก่ียวข้องกนั 

ในระหว่างปี กองทุนฯ มรีายการบญัชทีีส่ าคญักบักจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการ
คา้และเกณฑ์ตามที่ตกลงกนัระหว่างกองทุนฯ และกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้
ดงันี้ 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประกอบดว้ย :- 

ชื่อกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั ผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

บรษิทั ควอลติี ้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทัใหญ่ 

 

 

 
 



 

 

30 

 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 
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รายการระหว่างกนัท่ีส าคญั มดีงัต่อไปน้ี 

  ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่30 พฤศจกิายน 

 นโยบายการก าหนดราคา 2563 2562 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั  
 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน 915,075.88 277,722.68 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน 571,922.42 157,456.10 

• บริษทั ควอลิต้ี เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) (ในฐานะผูอ้อกหลกัทรพัย)์  

ซื้อหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 11,457,158.36 - 

ดอกเบีย้รบั ราคาตลาด 23,188.96  

  

 ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั มีดงัต่อไปน้ี 

  ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 

 นโยบายการก าหนดราคา 2563 2562 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั  

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 83,709.73 65,901.17 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจา่ย 52,318.58 41,188.24 

• บริษทั ควอลิต้ี เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน)   

หลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 11,512,021.87               - 
 

ดอกเบีย้คา้งรบั ราคาตลาด 2,898.58               - 
 

9. ข้อมูลเก่ียวกบัการซือ้ขายเงินลงทุน 

 กองทุนฯ ไดซ้ื้อและขายเงนิลงทนุส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 และ 2562 โดยไม่รวมเงนิลงทุนในเงนิ
ฝากธนาคารและตัว๋สญัญาใชเ้งนิเป็นจ านวนเงนิ 2,288.96 ลา้นบาท และ 1,503.60 ลา้นบาท โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 
428.3256 และ 1,021.7895 ต่อมลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี ตามล าดบั 

10. เคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนฯ มนีโยบายทีจ่ะบรหิารความเสีย่งของเครื่องมอืทางการเงนิ ดงันี้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื่อการเลี้ยงชีพ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

หน่วย : บาท  

10.1 ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 
ความเสีย่งจากการที่บรษิัทผูอ้อกตราสารไม่สามารถช าระคนืเงนิต้นและ/หรอืดอกเบี้ยได้ตามทีก่ าหนด หรอืไม่ครบ
ตามจ านวนที่ได้สญัญาไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ที่มคีวามเสี่ยงต ่าที่ออกโดยภาครฐั 
หรอื รฐับาลค ้าประกนั รวมทัง้ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งเงนิฝากและ/หรอืหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผล
โดยวธิอีื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด นอกจากนี้ ก่อนการลงทุนจะมกีารวเิคราะห์ความน่าเชื่อถอื
ของผูอ้อกตราสารหนี้โดยคณะกรรมการลงทุน ดงันัน้ กองทุนฯ จงึมคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้ของผู้ออกตรา
สารในระดบัต ่า 

10.2 ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 
 ความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรอื ผลตอบแทนโดยรวมของตราสารซึ่งขึ้นอยู่กบัปัจจยัต่างๆ เช่น แนวโน้ม
ของอตัราดอกเบี้ย ความผนัผวนของค่าเงนิ ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ สถานการณ์ของตลาดเงนิและตลาดทุน ผล
ประกอบการของบรษิทัผูอ้อกตราสาร ปรมิาณการซื้อขายของตราสารหนี้ เป็นตน้ ซึง่ส่งผลใหร้าคาตราสารทีก่องทุนฯ 
ไดล้งทุนไวอ้าจเพิม่ขึน้หรอืลดลงตลอดเวลา อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะวเิคราะห์และวจิยัปัจจยัต่างๆ ทีม่ผีลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของราคาตราสารอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจลงทุนให้เหมาะสมกบั
สภาวการณ์ในช่วงเวลาต่างๆ 

10.3 ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 
 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจ าหน่ายตราสารนัน้ๆ ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรอือาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวงัไว ้

อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะพจิารณาลงทุนในหลกัทรพัย์ทีม่สีภาพคล่องใหส้อดคล้องกบัประเภทลกัษณะและนโยบาย
การลงทุนของกองทุนฯ อย่างเหมาะสม เพื่อให้มคีวามคล่องตัวในการบรหิารกองทุนฯ  ทัง้นี้ แนวทางการบรหิาร
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของกองทุนฯ โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

11. การอนุมติังบการเงิน 

 งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยผูม้อี านาจของกองทุนฯ เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564 
  


