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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี�เพื�อการเลี�ยงชพี  

นโยบายการลงทุน       : กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี� เงนิฝาก และหรอืหลกัทรพัยอ์ื�นที�ไม่ขดัต่อกฎเกณฑ์ของสํานักงาน 
ก.ล.ต. โดยจะเน้นการลงทุนในตราสารหนี�ที�มีความเสี�ยงตํ� าที�ออกโดยภาครัฐ เช่น ตั 0วเงินคลัง 
พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารหนี�อื�นใดที�
กระทรวงการคลงัหรือกองทุนเพื�อการฟื� นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รบัรอง        
ผูอ้าวลั หรอืผูค้ํ�าประกนั โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ => ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุน สว่นที�เหลอืจะพจิาณาลงทุนในตราสารที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืของตราสารหรอืผู้
ออกตราสารอยู่ในอันดับที�สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น 
Subordinated Debt จะต้องได้รบัอนัดบัความน่าเชื�อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับที�
สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั �น รวมทั �งเงนิฝากและ/หรอืหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื�น
หรอืการหาดอกผลโดยวธิีอื�นอย่างใดอย่างหนึ�งหรอืหลายอย่าง ตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ   

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�  กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ�งตราสารที�มีลักษณะของสัญญาซื�อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) ตราสารแห่งทุนของบริษัทที�ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ฯ (Unlisted 
securities) ตราสารหนี�ที�มอีนัดบัความน่าเชื�อถอืตํ�ากว่าที�สามารถลงทุนได ้(non - investment grade) 
และตราสารแห่งหนี�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� c ธนัวาคม def> ถงึวนัที� g> พฤศจกิายน defc มาเพื�อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีต ั �งแต่วนัที� . ธนัวาคม 0123 ถึงวนัที� 63 พฤศจิกายน 012. 

ภาพรวมตลาดตราสารหนี�ของไทยในช่วงวนัที� c ธนัวาคม def> ถึง g> พฤศจกิายน defc อตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรฐับาลปรบัตวัเพิ�มขึ�น ประมาณ i ถงึ jk Basis Point (bps) แมว้่าคณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) ยงัมมีติ
ให้คงอัตราดอกเบี�ยนโยบายไว้ที� c.e>% ต่อปีตลอดทั �งปี def> แต่คณะกรรมการเริ�มมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ ในเดือน
พฤศจกิายน defc คณะกรรมการมมีต ิj ต่อ g เสยีงใหค้งอตัราดอกเบี�ยนโยบายไวท้ี�รอ้ยละ c.e>% ต่อปี   

ในเดอืนพฤษภาคม defc ธนาคารแห่งประเทศไทยไดม้เีริ�มปรบัเพิ�มวงเงนิประมูลพนัธบตัร ธปท. ระยะ g เดอืน 
และ f เดอืน จากเดมิที�ไดป้รบัลงการออกพนัธบตัร ธปท. ระยะสั �น ในเดอืนเมษายน 2560 เพื�อลดแรงกกนัต่อค่าเงนิบาท ทํา
ใหอ้ตัราผลตอบแทนระยะสั �นปรบัเพิ�มขึ�น 

สญัญาณจากคณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) ทําใหต้ลาดเกดิคาดการณ์ว่า กนง. จะปรบัขึ�นอตัราดอกเบี�ย
นโยบาย เพื�อสรา้งขดีความสามารถในการดําเนินนโยบายการเงนิ ซึ�งทําใหภ้าคเอกชนเร่งออกตราสารหนี� โดยเฉพาะหุน้กู้
ระยะสั �น  

 สาํหรบัปัจจยัภายนอกประเทศ มาจากธนาคารกลางสหรฐั (Fed) เริ�มดาํเนินนโยบายทางการเงนิที�เขม้งวดขึ�น โดย
ดูดสภาพคล่องออกจากระบบการเงนิ และค่อยๆปรบัขึ�นอตัราดอกเบี�ยมาอย่างต่อเนื�อง โดยมกีารปรบัขึ�นอตัราดอกเบี�ยใน
เดือนกนัยายน defc เป็น d.>>%-d.de% และการส่งสญัญาณว่าจะมีการปรบัขึ�นอตัราดอกเบี�ยอีก c ครั �งในปลายปีนี� 
นอกจากนี�ปัจจยัเรื�องสงครามการค้า และความเสี�ยงต่อตลาดเกิดใหม่ ทําให้เกิดความผนัผวนต่ออตัราผลตอบแทนของ
สหรฐัฯ  

จากขอ้มูล ณ สิ�นเดอืนพฤศจกิายน 2561 เมื�อเปรยีบเทยีบกบั ณ สิ�นเดอืนพฤศจกิายน 2560 พบว่าผลตอบแทน 
(Return) จากการลงทุนในตราสารหนี�ไทย เมื�อวดัจากดชันีชี�วดัของกองทุนรวม ซึ�งไดแ้ก่  ZRR Index (Total Return Index) 
ระยะเวลา 3 เดอืน อยู่ที� +c.j>% 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

บรษิทัขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสงู ที�ไดม้อบความไวว้างใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตั �งใจและทุ่มเทความสามารถเพื�อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูที�สุดต่อไป และหาก

ท่านมขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาไดท้ี�บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จํากดั หมายเลข

โทรศพัท ์>d-d=f-gj=j หรอืที�อเีมล ์lhfund@lhfund.co.th 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

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

การแก้ไขเปลี�ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบญัชี 
สาํหรบัระยะเวลาต ั �งแต่วนัที� . ธนัวาคม 0123 ถึงวนัที� 63 พฤศจิกายน 012. 

เร ื�อง 
รายละเอียด 

วนัที�ม ีผล 
เดิม การแก้ไข 

คาํจาํกดัความ 
 

- เพิ�มเตมิความหมาย ของบุคคลที�
มคีวามสมัพนัธห์รอืเชื�อมโยงกบั
บรษิทัจดัการ 

cc กนัยายน defc 

อตัราส่วนการลงทุนที�คาํนวณตาม
ผูอ้อกทรพัยส์ินหรอืค ู่สญัญา 
(Single Entity Limit) 
• กรณี ตราสารที�มลีกัษณะ

ครบถว้น 
• กรณี ทรพัยส์นิเป็นตราสารหนี�

ที�ม ีCredit rating อยู่ในระดบั 
Investment grade และตรา
สารทุนจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย ์

 
 

• ไม่เกนิอตัรา 20% ของ NAV 

• ไม่เกนิอตัรา 15% ของ NAV 
 
 
 

 
 

• ไม่เกนิอตัรา 10% ของ NAV 

• ไม่เกนิอตัรา 10% ของ NAV 
 

cc กนัยายน defc 

อตัราส่วนการลงทุนที�คาํนวณตาม
ความมีส่วนได้เสียในกิจการที�
ลงทุน (Concentration Limit) 
• ลงทุนในหน่วยลงทุน CIS 
 
 
 
• ลงทุนในหน่วยลงทุน Infra 
 

• ลงทุนในหน่วยลงทุน Property 
 

 
 

• ไม่เกนิอตัรา 25% ของ
จาํนวนหน่วย CIS ทั �งหมด
ของ MF หรอืกองทุน CIS 
ต่างประเทศ ที�ออกหน่วยนั �น 
NAV 
 

• ไม่เกนิ 25% ของจาํนวน
หน่วย Infra ทั �งหมดของ
กองทุน Infra ที�ออกหน่วย
นั �น 

• ไม่เกนิ de% ของจาํนวน
หน่วย Property ทั �งหมดของ
กองทุน Property ที�ออก
หน่วยนั �น 

 
 

• ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวน
หน่วย CIS ทั �งหมดของ MF 
หรอื กองทุน CIS 
ต่างประเทศ ที�ออกหน่วยนั �น 
 

• ไม่เกนิ c ใน g ของจาํนวน
หน่วย infra ทั �งหมดของ
กองทุน infra ที�ออกหน่วย
นั �น 

• ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวน
หน่วย Property ทั �งหมดของ 
Property ที�ออกหน่วยนั �น   

cc กนัยายน defc 

การดาํเนินการเม ื�อทรพัยส์ินที�
ลงทุนขาดคณุสมบตัิหรอืการ
ลงทุนไม ่เป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทุน 
• ในกรณีที�ทรพัยส์นิในขณะที�

กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทุนที�กาํหนด 
เป็นเวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั 
โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิ�ม 

• ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ี�

 
 
 

• จดัทาํรายงานโดยระบุ
รายละเอยีด ภายในวนัทาํการ
ถดัจากวนัทาํการสดุทา้ยของ
ระยะเวลา 5 วนัทาํการ
ดงักล่าว 

 
 
 

• จดัทาํรายงานโดยระบุ
รายละเอยีด ภายใน 3 วนัทาํ
การนบัแต่วนัครบระยะเวลา
ดงักล่าว  

 

cc กนัยายน defc 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

เร ื�อง 
รายละเอียด 

วนัที�ม ีผล 
เดิม การแก้ไข 

ไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตั �งก่อนวนัที� 
16 มกราคม พ.ศ. 2559 หาก
ปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมหรอื
หน่วยของกองทุนต่างประเทศ
ไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการ
ลงทุนที�คาํนวณตามความมี
สว่นไดเ้สยีในกจิการที�ลงทุน 
(concentration limit) เป็นเวลา 
5 วนัทาํการตดิต่อกนั 

 

• ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ดาํเนินการดงัต่อไปนี� 

1. จดัทาํรายงานโดยระบุ
รายละเอยีดจดัสง่รายงานต่อ
สาํนกังานและผูด้แูล
ผลประโยชน์ ภายในวนัทาํ
การถดัไป 

2. แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่น
การลงทุนดงักล่าวภายใน
โอกาสแรก แต่ตอ้งไม่เกนิ
ระยะเวลา 90 วนันบัแต่วนั
ครบระยะเวลาดงักล่าว   
 
 
 

 

 

• ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ดาํเนินการดงัต่อไปนี� 

1. จดัทาํรายงานโดยระบุ
รายละเอยีดจดัสง่รายงานต่อ
สาํนกังานและผูด้แูล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํ
การ  

2. หา้มมใิหแ้กไ้ขเพิ�มเตมิ
โครงการเพื�อขยายวงเงนิ
สาํหรบัการเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร ์
จนกว่าการลงทุนจะเป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทุนที�
กาํหนด 

3.  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่น
การลงทุนดงักล่าวภายใน
โอกาสแรก แต่ตอ้งไม่เกนิ
ระยะเวลา 180 วนันบัแต่วนั
ครบระยะเวลาดงักล่าว   

รายละเอียดวิธีการรบัซื�อค ืน
หน่วยลงทุนเพิ�มเติม 
• กรณีกองทุนรวมมนีโยบายลงทนุ

ในทรพัยส์นิต่างประเทศ 
 
 
 

 
 

- 

 
 
• กรณี ชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วย

ลงทุนมใิหน้บัรวมวนัหยุดทาํ
การในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกจิการจดัการ
กองทุนต่างประเทศที�มลีกัษณะ
ในทาํนองเดยีวกบัธุรกจิการ
จดัการกองทุนรวม  

cc กนัยายน defc 

การสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน 
(สาํหรบักองทุนประเภท RMF 
และ LTF) 

- • ในกรณีที�มเีหตุใหต้อ้งเลกิ
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธทิี�จะจดัใหม้กีารสบัเปลี�ยน
หน่วยลงทุน หรอืโอนยา้ย
หน่วยลงทุนกองทุนรวมนี�ไปยงั
กองทุนรวมอื�นภายใตดุ้ลยพนิิจ
ของบรษิทัจดัการ  ทั �งนี�เป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ี�สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

cc กนัยายน defc 

บริษทัจดัการอาจไมข่าย ไม ่รบัซื�อ
ค ืน หรอืไม ่รบัสบัเปลี�ยนหน่วย
ลงทุนตามคาํส ั �งซื�อ คาํส ั �งขายคืน 
หรอืคาํส ั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนที�

- • กรณี อยู่ในระหวา่งดาํเนินการ
เปลี�ยนใหบ้รษิทัจดัการกองทุน
รวมรายอื�นเขา้บรหิารจดัการ
กองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ

cc กนัยายน defc 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

เร ื�อง 
รายละเอียด 

วนัที�ม ีผล 
เดิม การแก้ไข 

ได้รบัไว้แล ้ว หรอือาจหยุดรบัคาํ
ส ั �งซื�อ คาํส ั �งขายคืน หรอืคาํส ั �ง
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนได้ 

ของตน  
ตามประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์
ว่าดว้ยการดาํรงเงนิกองทุน 
ของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการ
กองทุนรวม 

การเปลี�ยนแปลงค่าธรรมเนียม
หรอืค่าใช้จ่าย 
• ในกรณีที�บรษิทัจดัการได้

ดาํเนินการลด และ/หรอืเพิ�ม
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย
ตามที�ไดร้ะบุไวใ้นโครงการ 
 

 
 

- 

 
 
• บรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลู

เรื�องดงักล่าว ภายใน 3 วนัทาํ
การ 

cc กนัยายน defc 

ข้อกาํหนดอี�น ๆ  
• เงนิกองทุนสาํรองเลี�ยงชพี 

(PVD) ไปยงักองทุนรวมเพื�อ
การเลี�ยงชพี (RMF for PVD) 

 
- 

 
• ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอน

เงนิจากกองทุนสาํรองเลี�ยงชพี 
ไปยงักองทุนรวมเพื�อการเลี�ยง
ชพี (RMF for PVD) ไดต้าม
หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข ตาม
สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กาํหนด  

cc กนัยายน defc 

การดาํเนินการกรณีบริษทัจดัการ
ไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนได้
ตามที�ประกาศกาํหนด 

- ในกรณีที�บรษิทัจดัการไม่สามารถ
ดาํรงเงนิกองทุนไดต้ามที�ประกาศ
กาํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการ
เปลี�ยนใหบ้รษิทัจดัการรายอื�นเขา้
จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีาร
ขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน 

cc กนัยายน defc 

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 
ข้อมลู ณ วนัที� 63 พฤศจิกายน 012. 

 

 

 
 
 
 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท) 22,037,106.52 
มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท/หน่วย) 10.6448  
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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 ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 

รายงานสถานะการลงทุน การก ู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มลูค่า ณ วนัที� 63 พฤศจิกายน 012. 

 
 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื�อถือของตราสารทุกตวัใน Portfolio 
มลูค่า ณ วนัที� 63 พฤศจิกายน 012. 

 

 
 

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 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

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

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

D (tha) แสดงถงึการผดินดัชาํระหนี�ที�ไดเ้กดิขึ�นแลว้หรอืกาํลงัจะเกดิขึ�น 

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� 63 พฤศจิกายน 012. 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

รายงานการลงทุนที�ไม ่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบญัชีระหว่างวนัที� . ธนัวาคม 0123 ถึงวนัที� 63 พฤศจิกายน 012. 

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� 

c ธนัวาคม def> ถงึวนัที� g> พฤศจกิายน defc 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�องจากการใช้บริการบุคคลอื�นๆ  (Soft Commission) 

 
 
 

อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
ม ูลค่า ณ วนัที� 63 พฤศจิกายน 012. 

 
 
 
 
 

จาํนวน บริษัทที�ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที�ได ้ร ับ เหต ุผลในการร ับผลประโยชน์

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

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

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

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

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

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

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

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

9 ธนาคารออมสนิ ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

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

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

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

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

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

16 บริษัทหลกัทรัพย ์ทรีนีตี� จาํกัด ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

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

19 Bank of China ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

20 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

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

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

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

25 บริษัทหลกัทรัพย ์เคทีบ ีจาํกัด ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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ค่าใช้จ่ายที�เร ียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบัรอบระยะเวลาต ั �งแต่วนัที� . ธนัวาคม 0123 ถึงวนัที� 63 พฤศจิกายน 012. 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุน* จาํนวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 56.00 0.321 ไม่เกินร้อยละ 1.61

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 4.20 0.024 ไม่เกินร้อยละ 0.11

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 18.67 0.107 ไม่เกินร้อยละ 0.16

ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 30.00 0.172 ตามที�จ่ายจริง

ค่าที�ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่มี

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

ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ในการดาํเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) 1.29 0.007 ตามที�จ่ายจริง

รวมค่าใช้จ่ายทั �งหมด** 110.16 0.631

ค่าใช้จ่ายในการซื�อขายหลกัทรัพย์ 0.00 0.000 ตามที�จ่ายจริง

หมายเหตุ

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

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

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

 
 

 

 

รายงานของผ ูส้อบบญัชีรบัอนุญาต  
 
เสนอต่อ ผ ูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ 
 

ความเหน็  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชพี ซึ�งประกอบดว้ยงบดุลและงบประกอบ
รายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วนัที� 30 พฤศจกิายน 2561 งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสนิทรพัยส์ทุธ ิงบกระแสเงนิ
สด และขอ้มลูทางการเงนิที�สาํคญัสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบญัชทีี�สาํคญั  

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิขา้งต้นนี�แสดงฐานะการเงนิและรายละเอยีดเงนิลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการ
เลี�ยงชพี ณ วนัที� 30 พฤศจกิายน 2561 ผลการดําเนินงาน การเปลี�ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มูลทาง
การเงนิที�สาํคญัสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอสิระจากกองทุนตามข้อกําหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีี�กําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และ
ขา้พเจา้ได้ปฏบิตัิตามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื�นๆ ซึ�งเป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่านี� ขา้พเจา้เชื�อว่าหลกัฐานการ
สอบบญัชทีี�ขา้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้  
 
ข้อม ูลอื�น  

ผูบ้รหิารกองทุนฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื�น ขอ้มลูอื�นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึ�งรวมอยู่ในรายงานประจาํปีของกองทุนฯ แต่
ไม่รวมถงึงบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีี�อยู่ในรายงานประจําปีนั �น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจาํปี
ภายหลงัวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชนีี� 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื�อมั �นต่อขอ้มลูอื�น 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มลูอื�นมคีวามขดัแยง้ที�มี
สาระสาํคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ี�ไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื�นมกีารแสดงขอ้มูลที�ขดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่ 
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เมื�อขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจําปีของกองทุนฯ และหากขา้พเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็น
สาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสื�อสารเรื�องดงักล่าวกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ เพื�อใหผู้บ้รหิารกองทุนฯ ดําเนินการแกไ้ขขอ้มูลที�แสดงขดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิ 
 
ความรบัผิดชอบของผ ูบ้ริหารกองทุนฯ ต่องบการเงิน 

ผู้บรหิารกองทุนฯ มหีน้าที�รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิเหล่านี�โดยถูกต้องตามที�ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้รหิารกองทุนฯ พจิารณาว่าจําเป็นเพื�อใหส้ามารถจดัทํา
งบการเงนิที�ปราศจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัทํางบการเงนิ ผู้บรหิารกองทุนฯ รบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนื�อง 
เปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดําเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชสีําหรบัการดําเนินงาน
ต่อเนื�องเวน้แต่ผูบ้รหิารกองทุนฯ มคีวามตั �งใจที�จะเลกิกองทุนหรอืหยุดดาํเนินงานหรอืไมส่ามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้ 

ผูบ้รหิารกองทุนฯ มหีน้าที�ในการกํากบัดูแลมหีน้าที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงนิของ
กองทุน  
 
ความรบัผิดชอบของผ ูส้อบบญัชีต ่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื�อใหไ้ดค้วามเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บญัชีซึ�งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั �นในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รบัประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็น
สาระสําคญัที�มอียู่ได้เสมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถือว่ามสีาระสําคญัเมื�อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทาง
เศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหล่านี�  

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี�ยงผู้ประกอบ
วชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ  
• ระบุและประเมนิความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการ

ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวธิกีารตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั �น และได้
หลกัฐานการสอบบญัชทีี�เพยีงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบ
ขอ้มูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ�งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี�ยงที�เกิดจากข้อผิดพลาด 
เนื�องจากการทุจรติอาจเกี�ยวกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั �งใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การ
แสดงขอ้มลูที�ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ทําความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที�เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกองทุน  

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี�ผูบ้รหิารกองทุนฯ ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทาํขึ�นโดยผูบ้รหิารกองทุนฯ  

• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสีาํหรบัการดําเนินงานต่อเนื�องของผู้บรหิารกองทุนฯ และจาก
หลกัฐานการสอบบญัชทีี�ไดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที�มสีาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที�อาจเป็น
เหตุให้เกดิขอ้สงสยัอย่างมนีัยสาํคญัต่อความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนื�องหรอืไม่ ถ้าขา้พเจา้ได้ขอ้
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที�มสีาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึ
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิที�เกี�ยวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเหน็ของขา้พเจ้าจะ
เปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี�ไดร้บัจนถงึวนัที�ในรายงานของผู้สอบบญัชขีอง
ขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนื�อง  

• ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนื�อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรปูแบบที�ทาํใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรอืไม่  

ขา้พเจ้าไดส้ื�อสารกบัผู้บรหิารกองทุนฯ ในเรื�องต่างๆ ที�สําคญั ซึ�งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ได้
วางแผนไว้ ประเดน็ที�มนีัยสําคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที�มนีัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในหาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ํารบัรองแก่ผู้บรหิารกองทุนฯ ว่าขา้พเจา้ได้ปฏบิตัติามขอ้กําหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และได้สื�อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ เกี�ยวกับความสัมพันธ์ทั �งหมดตลอดจนเรื�องอื�นซึ�งข้าพเจ้าเชื�อว่ามีเหตุผลที�
บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาด
ความเป็นอสิระ  

จากเรื�องที�สื�อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื�องต่างๆ ที�มีนัยสําคัญมากที�สุดในการตรวจสอบ                    
งบการเงนิในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าไดอ้ธบิายเรื�องเหล่านี�ในรายงานของผู้สอบ
บญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกดิขึ�น 
ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสม
เหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสื�อสารดงักล่าว 
 
ผูส้อบบญัชทีี�รบัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการนําเสนอรายงานฉบบันี�คอื นางขวญัใจ  เกยีรตกิงัวาฬไกล 

 
 

 
 

นางขวญัใจ  เกียรติกงัวาฬไกล 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที� 5875 
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากดั 
กรุงเทพมหานคร 
22 กมุภาพนัธ์ 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

 
กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ 

งบดลุ 
ณ วนัที� 63 พฤศจิกายน 012. 

 
 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2561 2560

สินทร ัพย ์

เงนิลงทุนตามมลูค่ายุติธรรม 21,469,847.76 9,502,064.93

(ราคาทุนปี 2561 : 21,490,701.14 บาท)

(ราคาทุนปี 2560 : 9,495,754.56 บาท)

เงนิฝากธนาคาร 6 567,140.80            83,017.02            

ดอกเบี�ยค้างรับ 39,117.00              26,035.47            

รวมสินทร ัพย ์ 22,076,105.56          9,611,117.42         

หนี�สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 38,734.43              33,440.19            

หนี�สนิอื�น 264.61                  194.12                

รวมหนี�สิน 38,999.04                 33,634.31              

สินทร ัพยส์ุทธิ 22,037,106.52          9,577,483.11         

สินทร ัพยส์ุทธิ :

ทุนที�ได้รับจากผูถ้ือหน่วยลงทุน 20,702,147.35        9,047,078.18        

กาํไรสะสม

บญัชีปรับสมดุล 853,274.89            155,082.40

กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 5 481,684.28            375,322.53          

สินทร ัพยส์ุทธิ 22,037,106.52          9,577,483.11         

สนิทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 10.6448                10.5862              

จาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายแลว้ทั �งหมด ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัชี (หน่วย) 2,070,214.7248       904,707.8098       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัที� 63 พฤศจิกายน 012. 

 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทเงนิลงทุน

(%)

ชื�อหลกัทรัพย์ มลูค่ายุติธรรม อตัราดอกเบี�ย วนัครบกาํหนด

พันธบตัร

พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที� รุ่นที� 1/2ปี/2560

BOT192A 1,999,986.46      9.32                1.59                20/2/2562

พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที� รุ่นที� 1/3ปี/2559

BOT193A 3,599,087.62      16.76               1.50                21/3/2562

พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที� รุ่นที� 2/2ปี/2560

BOT198A 599,097.32        2.79                1.49                28/8/2562

พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที� 1/2ปี/2561

BOT202B 1,192,903.22      5.56                1.34                26/2/2563

พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที� 1/3ปี/2560

BOT203A 3,098,991.26      14.43               1.77                27/3/2563

พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที� 4/364/60

CB18D06A 1,899,661.71      8.85                -                 6/12/2561

พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที� 29/182/61

CB19117A 2,994,062.73      13.95               -                 17/1/2562

พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที� 42/91/61

CB19117B 4,989,944.25      23.24               -                 17/1/2562

พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที� 40/182/61

CB19404A 994,916.61        4.63                -                 4/4/2562

พนัธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ครั9งที� 13

LB196A 101,196.58        0.47                3.88                13/6/2562

รวมพันธบตัร 21,469,847.76     100.00                

รวมเงินลงทุนทั �งสิ�น (ราคาทุน 21,490,701.14 บาท) 21,469,847.76     100.00                

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

อตัราส่วนของ

มลูค่ายุติธรรม 

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

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ 
งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 63 พฤศจิกายน 012. 

 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

หมายเหต ุ 2561 2560

รายได้จากการลงทุน

รายไดด้อกเบี�ย 243,922.28 174,223.21

รวมรายได้จากการลงทุน 243,922.28 174,223.21

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 7, 8 55,998.38            35,704.80                 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 7 4,199.88             2,677.91                  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 7, 8 18,666.28            11,901.81                 

ค่าธรรมเนียมวชิาชพี 30,000.00 30,000.00

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 1,293.75 2,640.63

รวมค่าใช้จ่าย 110,158.29 82,925.15

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 133,763.99 91,298.06

รายการกาํไร(ขาดทุน)ส ุทธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธทิี�เกดิข ึ�นจากเงนิลงทุน (238.49) 946.50

รายการขาดทุนสุทธทิี�ยงัไม่เกดิข ึ�นจากเงนิลงทุน (27,163.75) (6,821.43)

รวมรายการขาดทุนส ุทธิจากเงินลงทุน (27,402.24) (5,874.93)

การเพิ�มขึ�นในสินทรพัยส์ ุทธิจากการดาํเนินงาน 106,361.75 85,423.13

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

  กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ 
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 63 พฤศจิกายน 012. 

 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

2561 2560

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในสินทร ัพยส์ุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 133,763.99            91,298.06             

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที�เกิดขึ�นจากเงนิลงทุน (238.49)                946.50                 

รายการขาดทุนสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงนิลงทุน (27,163.75)            (6,821.43)              

การเพิ�มขึ�นสุทธิในสินทร ัพยส์ุทธิจากการดาํเนินงาน 106,361.75              85,423.13                

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ของทุนที�ได ้ร ับ(ที�ร ับซื�อค ืน)จากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี

มลูค่าหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายในระหว่างปี 24,541,143.67        4,223,928.71         

มลูค่าหน่วยลงทุนที�รับซื�อคืนในระหว่างปี (12,187,882.01)       (4,215,436.18)        

การเพิ�มขึ�นสุทธิของทุนที�ได ้ร ับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 12,353,261.66         8,492.53                  

การเพิ�มขึ�นของสินทร ัพยส์ุทธิในระหว่างปี 12,459,623.41         93,915.66                

สนิทรัพยสุ์ทธิต้นปี 9,577,483.11         9,483,567.45         

สินทร ัพยส์ุทธิปลายปี 22,037,106.52         9,577,483.11           

หน่วย : หน่วย

2561 2560

การเปลี�ยนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน (มลูค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุนต้นปี 904,707.8098 902,590.0541

บวก หน่วยลงทุนที�จาํหน่ายในระหว่างปี 2,312,967.0758 401,416.0686

หัก หน่วยลงทุนที�รับซื�อคืนในระหว่างปี (1,147,460.1608) (399,298.3129)

หน่วยลงทุน ณ วนัสิ�นปี 2,070,214.7248       904,707.8098          

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ 
งบกระแสเงินสด 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 63 พฤศจิกายน 012. 

 
 
 

หน่วย : บาท

2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพิ� มขึ�นในสินทร ัพยส์ุทธิจากการดาํเนินงาน 106,361.75              85,423.13                

รายการปรับกระทบการเพิ�มขึ�นสุทธิในสนิทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน -

ให้เป็นเงนิสดสุทธิที�ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน

การซื�อเงนิลงทุน (44,078,363.86) (27,415,945.12)

การจาํหน่ายเงนิลงทุน 32,171,489.45       27,400,470.23       

การ(เพิ�มขึ�น)ลดลงในดอกเบี�ยค้างรับ (13,081.53) 44,593.93             

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 5,294.24              (28.67)

การเพิ�มขึ�นในหนี�สนิอื�น 70.49                  87.49                  

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที�เกิดขึ�นจากเงนิลงทุน 238.49                 (946.50)

รายการขาดทุนสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงนิลงทุน 27,163.75             6,821.43              

ส่วนตํ�ามลูค่าตราสารหนี�ตัดจาํหน่าย (88,310.66) (53,568.09)

เงินสดสุทธิได ้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (11,869,137.88) 66,907.83                

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การจาํหน่ายหน่วยลงทุนในระหว่างปี 24,541,143.67       4,223,928.71         

การรับซื�อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี (12,187,882.01) (4,215,436.18)

เงินสดสุทธิได ้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 12,353,261.66         8,492.53                  

เงินฝากธนาคารเพิ� มขึ�นสุทธิ 484,123.78 75,400.36                

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัต้นปี 83,017.02             7,616.66              

เงินฝากธนาคาร ณ วนัสิ�นปี (หมายเหตุข้อ 6) 567,140.80              83,017.02                

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ 
ข้อม ูลทางการเงินที�สาํคญั 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 63 พฤศจิกายน 012. 

 
 

 

 หน่วย : บาท

สาํหร ับปีสิ�นสุด สาํหร ับปีสิ�นสุด สาํหร ับปีสิ�นสุด สาํหร ับปีสิ�นสุด สาํหร ับปีสิ�นสุด สาํหร ับงวด

2561 2560 2559 2558 2557 28/11/55 - 30/11/56

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต ่อหน่วย)

มลูค่าหน่วยลงทุนที�ออกจาํหน่ายเริ�มแรก -               -               -               -               -               10.0000

มลูค่าสนิทรัพยสุ์ทธิต้นปี 10.5862         10.5070         10.4385         10.2618         10.0917         -                    

รายได้จากกิจกรรมลงทุน :-

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 0.0737           0.0846           0.1089           0.1273           0.1197           0.1834

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที�เกิดขึ�นจากเงนิลงทุน (0.0001) 0.0009 (0.0001) 0.0126 0.0108 (0.0974)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงนิลงทุน (0.0150) (0.0063) (0.0403) 0.0368 0.0396 0.0057

รายได้จากการกิจกรรมลงทุนทั �งสิ�น 0.0586 0.0792 0.0685 0.1767 0.1701 0.0917

มูลค ่าสินทร ัพยส์ุทธิปลายปี/งวด 10.6448           10.5862           10.5070           10.4385           10.2618           10.0917                  

อตัราส่วนของกาํไรสุทธิต่อมลูค่าสนิทรัพยสุ์ทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี/งวด (%) 0.6097           0.7677           0.6484           1.7060           1.7066           0.9212                

อตัราส่วนทางการเงินที�สาํคญัและข้อมูลประกอบเพิ� มเติมที�สาํคญั

มลูค่าสนิทรัพยสุ์ทธิปลายปี/งวด (พนับาท) 22,037.11       9,577.48        9,483.57        7,220.40        5,716.51        3,782.86             

อตัราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมลูค่าสนิทรัพยสุ์ทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี/งวด (%) 0.6314 0.7453           0.8452           0.8664           1.0958           1.1244                

อตัราส่วนรายได้จากการลงทุนรวมต่อมลูค่าสนิทรัพยสุ์ทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี/งวด (%) 1.3981           1.5658           1.8756           2.0958           2.2970           2.9672                

อตัราส่วนของจาํนวนถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของการซื�อขายเงนิลงทุน

ระหว่างปี/งวดต่อมลูค่าสนิทรัพยสุ์ทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี/งวด (%) ** 437.0592        492.6615        305.9516        369.1598        563.8072        662.8653             

ข้อมูลเพิ�มเติม **

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

ไม่นับรวมเงนิฝากธนาคาร เงนิลงทุนในตั 0วสญัญาใช้เงนิ ใบรับฝากเงนิ และการซื�อขายเงนิลงทุนต้องเป็นรายการซื�อหรือขายเงนิลงทุนอย่างแท้จริงซึ�งไม่

รวมถึงการซื�อโดยมสีญัญาขายคืนหรือการขายโดยมสีญัญาซื�อคืน
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 63 พฤศจิกายน 012. 

หน่วย : บาท  
1. ลกัษณะของกองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ 

 กองทุนเปิด แอล เอช พันธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี�เพื�อการเลี�ยงชีพ 
ประเภทรับซื�อคืนหน่วยลงทุน จดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย ์
(“ก.ล.ต.”) เมื�อวนัที� 28 พฤศจกิายน 2555 มูลค่าโครงการ 1,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 100,000,000.0000 หน่วย มูลค่า
หน่วยละ 10 บาท) โดยมมีูลค่าจดทะเบยีนเริ�มแรก 2,991,030.98 บาท (แบ่งเป็น 299,103.0980 หน่วย มูลค่าหน่วย
ลงทุนละ 10 บาท) ซึ�งไม่มกีาํหนดระยะเวลาสิ�นสดุโครงการ 

 กองทุนฯ จดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (“บรษิทัจดัการ”) 
 กองทุนฯ มนีโยบายลงทุนในตราสารหนี� เงนิฝาก และหรอืหลกัทรพัยอ์ื�นที�ไม่ขดัต่อกฎเกณฑ์ของสาํนักงาน ก.ล.ต. โดย

จะเน้นการลงทุนในตราสารหนี�ที�มคีวามเสี�ยงตํ�าที�ออกโดยภาครฐั เช่น ตั 0วเงนิคลงั พนัธบตัรรฐับาล พนัธบตัรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย หรอืพนัธบตัรหรอืตราสารหนี�อื�นใดที�กระทรวงการคลงัหรอืกองทุนเพื�อการฟื�นฟูและพฒันาระบบสถาบนั
การเงนิเป็นผู้ออก ผู้รบัรอง ผู้อาวลั หรอืผู้คํ�าประกนั โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์นิ
สทุธขิองกองทุน ส่วนที�เหลอืจะพจิารณาลงทุนในตราสารที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืของตราสาร หรอืผูอ้อกตรา
สารอยู่ในอนัดบัที�สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ในกรณีตราสารดงักล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องไดร้บั
อนัดับความน่าเชื�อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับที�สามารถลงทุนได้เท่านั �น รวมทั �งเงินฝากและ/หรือ
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื�นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื�นอย่างใดอย่างหนึ�งหรอืหลายอย่างตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ 
กองทุนฯ อาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ�งสญัญาซื�อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื�อลดความเสี�ยงในการลงทุน (Hedging) ทั �งนี�
กองทุนฯ จะไม่ลงทุนในตราสารที�มลีกัษณะของสญัญาซื�อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) ตราสารแห่งทุนของบรษิทั
ที�ไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted securities) ตราสารหนี�ที�มอีนัดบัความน่าเชื�อถอืตํ�ากว่าที�สามารถลงทุน
ได ้(Non - investment grade) และตราสารแห่งหนี�ที�ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอื (Unrated securities) 

 กองทุนฯ มนีโยบายไม่จ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน  
2. หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 
2.1 งบการเงนินี�จดัทําขึ�นตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัิ

ทางการบญัชทีี�ประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัช ีและการแสดงรายการในงบการเงนิไดจ้ดัทําขึ�นตามหลกัการบญัชทีี�
รบัรองทั �วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ�งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที�ออกภายใต้
พระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 และไดจ้ดัทําขึ�นตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบที�กําหนดในมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที� 106 เรื�อง การบญัชสีําหรบักจิการที�ดําเนินธุรกจิเฉพาะด้านการลงทุน ประกอบกบัประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน  

2.2 ในการจดัทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บรหิารต้องใช้การ
ประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการซึ�งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงนิที�เกี�ยวกบั
สนิทรพัย ์หนี�สนิ รายได ้และค่าใชจ้่ายผลที�เกดิขึ�นจรงิจงึแตกต่างจากที�ประมาณการไว ้
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชีพ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 63 พฤศจิกายน 012. 

หน่วย : บาท  
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เริ�มมผีลบงัคบัในปีปัจจุบนัและที�จะมผีลบงัคบัในอนาคตมรีายละเอยีด ดงันี� 

3.1 การปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกและปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ซึ�งมผีลบงัคบัใชส้าํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี�
เริ�มในหรือหลังวันที� 1 มกราคม 2560 ซึ�งมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงนินี� 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที�ยงัไม ่ม ีผลบงัคบัใช้ 
 นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�ออกและปรบัปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกและปรบัปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื�นๆ ซึ�งมีผลบังคับสําหรบัรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ�มในหรือหลังวันที� 1 
มกราคม 2561 กองทุนฯ ไม่มแีผนที�จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาใชก่้อนวนัถอืปฏบิตั ิซึ�งฝ่ายบรหิารของ
กองทุนฯ ไดป้ระเมนิแลว้เหน็ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิขา้งตน้จะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบ
การเงนิสาํหรบัปีที�เริ�มใชม้าตรฐานการบญัชดีงักล่าว 

4. นโยบายการบญัชีที�สาํคญั  

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 
-  ดอกเบี�ยรบัรบัรูเ้ป็นรายไดต้ามระยะเวลาที�พงึไดร้บัโดยคาํนึงถงึผลตอบแทนที�แทจ้รงิ 
- บญัชสี่วนเกนิและส่วนตํ�ามูลค่าของตราสารหนี�ตดัจําหน่ายตามวธิอีตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิซึ�งยอดที�ตดัจําหน่ายนี�

แสดงเป็นรายการปรบัปรุงกบัดอกเบี�ยรบั 
- กาํไรหรอืขาดทุนที�เกดิขึ�นจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย ณ วนัที�จาํหน่ายเงนิลงทุน 
- ค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงนิลงทุนและการวดัค่าเงนิลงทนุ 
- เงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงนิลงทุน ณ วนัที�กองทุนฯ มสีทิธใินเงนิลงทุน ตน้ทุนของเงนิ

ลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซื�อเงนิลงทุนและค่าใชจ้่ายโดยตรงทั �งสิ�นที�กองทุนฯ จ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งเงนิลงทุนนั �น 
- เงนิลงทุนในตราสารหนี� แสดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรมโดยใชร้าคาหรอือตัราผลตอบแทนจากการซื�อขายที�ประกาศโดย

สมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย ณ วนัที�วดัค่าเงนิลงทุน 
- กองทุนฯ ใช้วธิรีาคาทุนตดัจําหน่ายในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี�ซึ�งมอีายุครบกําหนดภายใน 90 

วนั นับตั �งแต่วนัที�ลงทุนและไม่มเีงื�อนไขการต่ออายุเมื�อมูลค่ายุตธิรรมของตราสารหนี�นั �นไม่แตกต่างจากราคาทุน
ตดัจาํหน่ายอย่างเป็นสาระสาํคญั 

- กําไร(ขาดทุน)สุทธทิี�ยงัไม่เกดิขึ�นจากการปรบัมูลค่าเงนิลงทุนใหเ้ป็นมูลค่ายุตธิรรมจะรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุน ณ 
วนัที�วดัค่าเงนิลงทุน 

- ราคาทุนของเงนิลงทุนที�จาํหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั 
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หน่วย : บาท  

4.3 บญัชปีรบัสมดุล 
บญัชปีรบัสมดุลถอืเป็นสว่นหนึ�งของกาํไรสะสมซึ�งจะบนัทกึเมื�อมกีารขายหรอืรบัซื�อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพื�อ
ทาํใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนมสี่วนในสนิทรพัยส์ทุธขิองกจิการลงทุนหรอืไดร้บัสว่นแบ่งจากกจิการลงทุนเท่าเทยีมกนัไม่ว่า
ผูถ้อืหน่วยลงทุนนั �นจะลงทุนหรอืเลกิลงทุนในกจิการลงทุน ณ เวลาใด 

5. กาํไรสะสมจากการดาํเนินงานต้นปี 

  2561 2560 

รายไดจ้ากการลงทุนสทุธสิะสม (เริ�มสะสม 28 พ.ย. 55) 393,920.35 302,622.29 
ขาดทุนสทุธทิี�เกดิขึ�นจากเงนิลงทุนสะสม (เริ�มสะสม 28 พ.ย. 55) (24,908.19) (25,854.69) 
กาํไรสทุธทิี�ยงัไม่เกดิขึ�นจากเงนิลงทุนสะสม (เริ�มสะสม 28 พ.ย. 55) 6,310.37 13,131.80 

กาํไรสะสมจากการดาํเนินงานต้นปีทั �งสิ�น 375,322.53 289,899.40 

6. เงินฝากธนาคาร 

 ณ วนัที� 30 พฤศจกิายน 2561 และ 2560 เงนิฝากธนาคารประกอบดว้ย 

 อตัราดอกเบี�ยต่อปี (%) จาํนวนเงนิ 

บญัชอีอมทรพัย ์ 2561 2560 2561 2560 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 0.375 0.375 567,140.80 83,017.02 

7. ค ่าใช้จ่าย 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั เป็นบรษิทัจดัการกองทุนฯ และนายทะเบยีนหน่วยลงทุน โดย
มธีนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนฯ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรพัยส์นิทั �งหมดหกัดว้ยมลูค่าหนี�สนิทั �งหมด ทั �งนี� มลูค่าหนี�สนิทั �งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการค่าธรรมเนียม
ผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัที�คาํนวณ) ซึ�งสามารถสรุปไดด้งันี� :- 

ค่าใชจ้่าย นโยบายการกาํหนดราคา 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.16 ต่อปี 

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษมีลูค่าเพิ�ม 
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8. รายการบญัชีที�เกี�ยวข้องกนั 

ในระหว่างปี กองทุนฯ มรีายการบญัชทีี�สาํคญักบักจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงื�อนไขทางการ
คา้และเกณฑ์ตามที�ตกลงกนัระหว่างกองทุนฯ และกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั ซึ�งเป็นไปตามปกติธุรกจิ โดยสามารถสรุปได้
ดงันี� 

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั ประกอบดว้ย :- 

ชื�อกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั ผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

 รายการระหว่างกนัที�สาํคญั มีดงัต่อไปนี� 

  สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 30 พฤศจกิายน 

   นโยบายการกาํหนดราคา 2561 2560 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามเกณฑท์ี�ระบุในหนงัสอืชี�ชวน 55,998.38 35,704.80 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามเกณฑท์ี�ระบุในหนงัสอืชี�ชวน 18,666.28 11,901.81 

 ยอดคงเหลือที�ม ีสาระสาํคญักบักิจการที�เกี�ยวข้องกนั มีดงัต่อไปนี� 

  ณ วนัที� 30 พฤศจกิายน 

  2561 2560 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 6,201.96 2,442.72 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจา่ย 2,067.33  814.30 

9. ข้อม ูลเกี�ยวกบัการซื�อขายเงินลงทุน 

 กองทุนฯ ไดซ้ื�อและขายเงนิลงทุนสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 30 พฤศจกิายน 2561 และ 2560 โดยไม่รวมเงนิลงทุนในเงนิ
ฝากธนาคารและตั 0วสญัญาใช้เงินเป็นจํานวนเงิน 76.25 ล้านบาท และ 54.82 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 
437.0592 และ 492.6615 ต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลี�ยระหว่างปี ตามลาํดบั 
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10. เคร ื�องม ือทางการเงิน 

กองทุนฯ มนีโยบายที�จะบรหิารความเสี�ยงของเครื�องมอืทางการเงนิ ดงันี� 

10.1 ความเสี�ยงจากความสามารถในการชาํระหนี�ของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 
ความเสี�ยงจากการที�บรษิัทผูอ้อกตราสารไม่สามารถชําระคนืเงนิต้นและ/หรอืดอกเบี�ยได้ตามที�กําหนด หรอืไม่ครบ
ตามจํานวนที�ได้สญัญาไว้ อย่างไรกต็าม กองทุนฯ เน้นการลงทุนในตราสารหนี�ที�มคีวามเสี�ยงตํ�าที�ออกโดยภาครฐั 
หรอื รฐับาลคํ�าประกนั รวมทั �งลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ�งเงนิฝากและ/หรอืหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื�นหรอืการหาดอกผล
โดยวธิอีื�นตามที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด นอกจากนี� ก่อนการลงทุนจะมกีารวเิคราะหค์วามน่าเชื�อถอื
ของผูอ้อกตราสารหนี�โดยคณะกรรมการลงทุน ดงันั �น กองทุนฯ จงึมคีวามเสี�ยงในการผดินัดชําระหนี�ของผู้ออกตรา
สารในระดบัตํ�า 

10.2 ความเสี�ยงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 
 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงราคา หรอื ผลตอบแทนโดยรวมของตราสารซึ�งขึ�นอยู่กบัปัจจยัต่างๆ เช่น แนวโน้ม
ของอตัราดอกเบี�ย ความผนัผวนของค่าเงนิ ปัจจยัพื�นฐานทางเศรษฐกจิ สถานการณ์ของตลาดเงนิและตลาดทุน ผล
ประกอบการของบรษิทัผูอ้อกตราสาร ปรมิาณการซื�อขายของตราสารหนี� เป็นตน้ ซึ�งสง่ผลใหร้าคาตราสารที�กองทุนฯ 
ไดล้งทุนไวอ้าจเพิ�มขึ�นหรอืลดลงตลอดเวลา อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะวเิคราะหแ์ละวจิยัปัจจยัต่างๆ ที�มผีลต่อการ
เปลี�ยนแปลงของราคาตราสารอย่างต่อเนื�องและสมํ�าเสมอ เพื�อนําไปใช้ประกอบการตดัสนิใจลงทุนให้เหมาะสมกบั
สภาวการณ์ในช่วงเวลาต่างๆ 

10.3 ความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 
 ความเสี�ยงจากการไม่สามารถจําหน่ายตราสารนั �นๆ ได้ในช่วงเวลาที�ต้องการหรอือาจไม่ได้ราคาตามที�คาดหวงัไว ้

อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะพจิารณาลงทุนในหลกัทรพัยท์ี�มสีภาพคล่องใหส้อดคลอ้งกบัประเภทลกัษณะและนโยบาย
การลงทุนของกองทุนฯ อย่างเหมาะสม เพื�อให้มคีวามคล่องตัวในการบรหิารกองทุนฯ  ทั �งนี� แนวทางการบรหิาร
ความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึ�นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของกองทุนฯ โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั 

11. การอนุมตัิงบการเงิน 

 งบการเงนินี�ไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยผูม้อีาํนาจของกองทุนฯ เมื�อวนัที� 22 กุมภาพนัธ ์2562 
 

  

 


