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กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGOVRMF) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดต้ัง       : 2 พฤศจิกายน 2555 

และจัดการกองทุนรวม      : 1,000 ล้านบาท 

จ านวนเงินทุนของโครงการ            

จ านวนหน่วยลงทุน                     : 100 ล้านหน่วย 

นโยบายการลงทุน                       : กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และหรือหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. โดย

จะเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ าที่ออกโดยภาครัฐ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารหนี้อื่นใดที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อ

การฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล หรือผู้ค้ าประกัน โดยเฉลี่ยในรอบปี

บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะพิจาณาลงทุนในตราสารที่

ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 

(Investment Grade)  ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ

ของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ( investment grade) เท่านั้น รวมทั้งเงินฝาก

และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ 

นโยบายการจ่ายปันผล : ไม่มี  

ทีมผู้จัดการกองทุน       : น.ส.เพียงดาว วัฒนายากร, น.ส.รณิษฐา เพชรณรงค์ นายวิชญะ วงศ์ภาณุวิชญ์ และนายวิรัตน์ วิทยศรีธาดา 

ผู้ดูแลผลประโยชน์       : ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน      : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด 

ผู้สอบบัญช ี       : บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด 

รอบระยะเวลาบัญชี       : 28 พฤศจิกายน 2555 ถึง 30 พฤศจิกายน 2556 

ค่าธรรมเนียม                             :   - ค่าธรรมเนียมการจัดการ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที่

ค านวณได้เป็นรายวัน 

 - ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

รวมที่ค านวณได้เป็นรายวัน 

 - ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

      - ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน            - ไม่มี - 

     - ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน       - ไม่มี - 
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กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGOVRMF) 

 

 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเล้ียงชีพ  

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน ”   เพื่อรายงาน
ผลการด าเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ถึง 30 พฤศจิกายน 2556 มาเพื่อโปรดทราบ 

สภาพตลาดในรอบบัญชีต้ังแต่ 28 พฤศจิกายน 2555 ถึง 30 พฤศจิกายน 2556 
ตลาดตราสารหน้ี 

เศรษฐกิจไทยในปี 2556 ได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบทั้งในและต่างประเทศ ท าให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ทั้งปี 2556 ต่ ากว่าที่ประมาณการไว้ โดยคาดการณ์ว่าทั้งปีจะขยายตัวได้ 2.8% ลดลงจากที่ประมาณการไว้เดิม 3.7% ปัจจัย
ลบหลักที่ท าให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวลดลงมาจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวช้าท าให้ภาคการส่งออกซึ่งเป็นเคร่ืองจักรหลักในการ
ขับเคล่ือนการเติบโตของเศรษฐกิจได้รับผลกระทบ มูลค่าการส่งออกตั้งแต่ ม.ค. – พ.ย 56 มีอัตราการขยายตัว -0.5% และ
คาดว่าทั้งปีจะขยายตัว -0.6% การบริโภคภาคเอกชนลดลงตามการหมดอายุมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิเช่น รถคันแรก 
การลงทุนภาครัฐลดลงจากความล่าช้าของแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แต่อย่างไรก็ดีการผลิตภาคโรงแรมและภัตตาคาร
มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น ส าหรับในปี 2557 ส านักงานเศรษฐกิจการคลังคาดว่า
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวและจะขยายตัว 4% โดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น  ซึ่ง
จะสนับสนุนภาคการส่งออก แต่ยังคงมีปัจจัยเส่ียงทางการเมืองที่เริ่มรุนแรงขึ้นในเดือนตุลาคมและยังไม่มีแนวโน้มว่าจะ
สามารถหาทางออกร่วมกันได้ ส าหรับความเคล่ือนไหวของอัตราผลตอบแทนในตราสารหนี้ระยะส้ันปรับตัวลดลงตามทิศทาง
ของดอกเบี้ยนโยบาย ( R/P 1 วัน) ที่ปรับลด 2 ครั้ง 50  bp มาอยู่ที่ 2.25% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนระยะกลางและระยะ
ยาวปรับตัวเพิ่มขึ้น  จากความกังวลที่ธนาคารกลางสหรัฐ ( FED) จะปรับลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ ( QE)และ FED 
เองได้เริ่มส่งสัญญาณการปรับลด QE ภายหลังการประชุม FED ในเดือนมิถุนายน 

ตลาดตราสารทุน 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. 55 – 29 พ.ย. 56 ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 42.35 จุดหรือคิดเป็น 3.81% 

ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 48,747 ล้านบาท โดยได้รับแรงซื้อหลักจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย ในขณะที่นัก
ลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 126 ,384.84 ซึ่งกลุ่มธุรกิจที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 3 อันดับแรกได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ 
การท่องเที่ยวและสันทนาการ และประกันภัยและประกันชีวิต  ปัจจัยที่สนับสนุนการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจากทั้งกระแสเงินทุน
ไหลเข้าและความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทยของนักลงทุน แต่อย่างไรก็ดีจากถ้อยแถลงของประธาน FED ในเดือนมิถุนายน 
2556 ที่ได้เริ่มส่งสัญญาณการปรับลด QE  และในการประชุมในเดือนธันวาคม 2557  FED ได้แถลงการณ์ที่จะเร่ิมปรับลด
วงเงิน QE ลง 10 ,000 ล้านเหรียญต่อเดือนโดยจะเร่ิมปรับลดในเดือนมกราคม 2557 ประกอบกับปัญหาการเมือง
ภายในประเทศที่เริ่มรุนแรงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยลบที่ท าให้ดัชนีในช่วงกลาง – ส้ินปี 2556 มีการปรับตัวลดลง 

ขอแสดงความนับถือ 

           บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด 
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กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGOVRMF) 
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กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGOVRMF) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ  
กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ  

 

 

หมายเหตุ : (1)
 80% ใน TBDC Government Bond Index (Total return index) และ 20% ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคล
ธรรมดา วงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง อันได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

                       
 - เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของ

กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 

 
 

 

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ  

รอบปีบัญชีระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 

 

วันที ่ รายละเอียด การด าเนินการแก้ไข 
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กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGOVRMF) 

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เก่ียวข้อง ที่มีการท าธุรกรรมกับกองทุนรวม  

 กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเล้ียงชีพ  มีการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 

28 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ตามรายชื่อ ดังนี้ 

- ไม่มี     - 

หมายเหตุ  : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง 

หรือที่ web site ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด www.lhfund.co.th และส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ 
Website ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th 

 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ ( Soft Commission)  

ของกองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ  
 
 

 

http://www.sec.or.th/
http://www.lhfund.co.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGOVRMF) 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Portfolio 
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ  

 

 
 

 

 

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

ส าหรับรอบระยะเวลา 
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 

 
 
หมายเหตุ 
     * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน (ถ้าม)ี 
     ** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
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กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGOVRMF) 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป  

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืน
เงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

AA มีความเสี่ยงต่ ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง
มาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA 

A มีความเสี่ยงในระดับต่ า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
มากกว่า และอาจมีความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูง
กว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
ต่ ากว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ต่ า และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดช าระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ย
และคืนเงินต้นตามก าหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขท่ีเอื้ออ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการช าระหนี้ได้ 

D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดช าระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ได้ตามก าหนด 

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจ าแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGOVRMF) 

ค าอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ ากว่า 1 ปี  

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุน

จะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดช าระหนี้ท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับ

อันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดช าระ

หนี้ท่ีสูงยิ่งขึ้น 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถ

ในการช าระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 

T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ  

อันดับเครดิตทุกประเภทท่ีจัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซ่ึง

สะท้อนความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการช าระหนี้

จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากกนี้ TRIS Rating ยังก าหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความ

เป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS 

Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใน

อนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออก

ให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการช าระหนี้ของหน่วยงานนั้นๆ แนวโน้มอันดับ

เครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น  

Stable  หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง  

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง  

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง  
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กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGOVRMF) 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 
ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ส าหรับประเทศไทย  

AAA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งก าหนด
โดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อย
ที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะ
ก าหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ าประกันโดยรัฐบาล 

AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ
ไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น
ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทาง
เศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทาง
การเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย การช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอน
ในระดับหนึ่งและความสามารถในการช าระหนี้คืนตามก าหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้น
ตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ าอย่างมีนัยส าคัญเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตรา
สารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคง
เป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความม่ันคงยังจ ากัดอยู่ในระดับหน่ึงเท่าน้ัน และความสามารถในการช าระ
หนี้คืนตามก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาวะท่ีเอื้อต่อการด าเนินธุรกิจและ
สภาพทางเศรษฐกิจ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะ
ที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

D(tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกก าหนดให้ส าหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงก าลังอยู่ในภาวะ
ผิดนัดช าระหนี้ในปัจจุบัน 
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กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGOVRMF) 

ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น ส าหรับประเทศไทย  

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อ

เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะ

มอบให้ส าหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสาร

อื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะก าหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ าประกัน

โดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+”  แสดงไว้เพิ่มเติมจาก

อันดับความน่าเชื่อถือที่ก าหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามก าหนดเวลา

ในระดับที่น่าพอใจเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ดี 

ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูง

กว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามก าหนดเวลา

ในระดับปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย 

ความสามารถในการช าระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลง

ในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามก าหนดเวลา

ที่ไม่แน่นอนเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถใน

การช าระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแลการเงินในทางลบ

ระยะสั้น 

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามก าหนดเวลา

ที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถ

ในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ีเอื้อต่อการด าเนินธุรกิจและสภาพการณ์

ทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดช าระหนี้ท่ีได้เกิดขึ้นแล้วหรือก าลังจะเกิดขึ้น 
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กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGOVRMF) 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น ส าหรับประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พิเศษส าหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยก

ความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้

เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือส าหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกัน

ภายในอันดับความน่าเชื่อถือขึ้นหลัก ทั้งน้ี จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว ส าหรับอันดับความ

น่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ ากว่า “CCC (tha)” 

ส าหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวส าหรับอันดับ

ความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูก
ใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้ง
แนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งช้ีแนวโน้ม
ในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งช้ีแนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้
ต่ าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้น ปรับลง หรือคงที่ โดย
ปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้ส าหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGOVRMF) 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ  

มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 

 
 
 
 

รายงานสรุปเงินลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ  

มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 
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กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGOVRMF) 

 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   
  

เสนอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ   
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและ          
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์
สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 (วันจดทะเบียน
จัดตั้งกองทุน) ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญและหมายเหตุเรื่อง
อื่นๆ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผู้บริหารของกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารของกองทุนพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก าหนดทางจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน ตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่าง สมเหตุสมผลว่างบการเงิน ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่   

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการ ตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจ านวนเงินและการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท าและ
การน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกองทุน เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน การตรวจสอบ
รวมถึง การประเมินความเหมาะสมของ นโยบาย การบัญชีท่ี ผู้บริหารของกองทุน ใช้ และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีท่ีจัดท าขึ้นโดยผู้บริหารของกองทุน รวมท้ังการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า 
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กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGOVRMF) 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ของกองทุนเปิด  แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่    
30 พฤศจิกายน 2556  ผลการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด  และข้อมูลทางการเงินที่
ส าคัญ ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่  28 พฤศจิกายน  2555 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันท่ี  30 พฤศจิกายน 2556 
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ 

ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.3 กองทุนฯ มีรอบระยะเวลาบัญชีมากกว่า 1 ปี ซึ่งไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552)  เรื่องการน าเสนองบการเงิน  ที่ก าหนดให้กิจการต้อง
น าเสนองบการเงินอย่างน้อยปีละครั้ง ท้ังนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขในเรื่องดังกล่าวข้างต้น 

 

 
 

นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2109 
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด 

 

กรุงเทพมหานคร 

27 มกราคม 2557 
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กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 
งบดุล 

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 
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กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 
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กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 
งบก าไรขาดทุน 
ส าหรับงวดตั้งแต่ 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที ่30 พฤศจิกายน 2556 
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กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 

ส าหรับงวดตั้งแต่ 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที ่30 พฤศจิกายน 2556 
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กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 
งบกระแสเงินสด 
ส าหรับงวดตั้งแต่ 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที ่30 พฤศจิกายน 2556 
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กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 
ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

ส าหรับงวดตั้งแต่ 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที ่30 พฤศจิกายน 2556 
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กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555  ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 

หน่วย : บาท  
 
1. ลักษณะของกองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้เพื่อการเลี้ยง
ชีพ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จดทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“ก.ล.ต.”) เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2555 มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100,000,000.0000 หน่วย 
มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) โดยมีมูลค่าจดทะเบียนเริ่มแรก 2,991,030.98 บาท (แบ่งเป็น 299,103.0980 หน่วย มูลค่า
หน่วยลงทุนละ 10 บาท) ซึ่งไม่มีก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 
 กองทุนฯ จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) 

 กองทุนฯ มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และหรือหลักทรัพย์อื่นท่ีไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์ของส านักงาน 
ก.ล.ต. โดยจะเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ าท่ีออกโดยภาครัฐ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารหนี้อื่นใดที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล หรือผู้ค้ าประกัน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  ส่วนท่ีเหลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของตราสาร หรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตราสาร
ดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับท่ี
สามารถลงทุนได้เท่านั้น รวมทั้งเงินฝากและ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือให้
ความเห็นชอบ 

กองทุนฯ อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ท้ังนี้
กองทุนฯ จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารแห่งทุนของ
บริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) ตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าท่ี
สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) และตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated 
securities) 
 กองทุนฯ มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
2. หลักเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
 2.1   งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และได้จัดท าขึ้น
ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เรื่อง การบัญชีส าหรับกิจการท่ี
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ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน ประกอบกับประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

 2.2   ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการ
รายงานจ านวนเงินที่เก่ียวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายผลท่ีเกิดขึ้นจริงจึงแตกต่างจากท่ี
ประมาณการไว้ 

2.3   เนื่องจากกองทุนฯ  มีรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันจ านวน 1 ปี 3 วัน โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มใน
วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2555 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552 ) เรื่องการน าเสนองบการเงิน ท่ีก าหนดให้
กิจการต้องน าเสนองบการเงินอย่างน้อยปีละครั้ง 

  

3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

 3.1   การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
- ดอกเบี้ยรับรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงได้รับโดยค านึงถึงผลตอบแทนท่ีแท้จริง  
- บัญชีส่วนเกินและส่วนต่ ามูลค่าของตราสารหนี้ตัดจ าหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริงซึ่งยอดท่ี

ตัดจ าหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ 
- ก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจ าหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จ าหน่าย

เงินลงทุน  
- ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง  

3.2   เงินลงทุนและการวัดค่าเงินลงทุน 
- เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจ านวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนฯ มีสิทธิในเงินลงทุน 

ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงท้ังสิ้นที่กองทุนฯ จ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น 

- เงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการ
ซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน 

- กองทุนฯ ใช้วิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมีอายุครบก าหนด
ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้นั้น
ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจ าหน่ายอย่างเป็นสาระส าคัญ 

- ก าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบ
ก าไรขาดทุน ณ วันท่ีวัดค่าเงินลงทุน 

- ราคาทุนของเงินลงทุนที่จ าหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก  
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 3.3   บัญชีปรับสมดุล 
   บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของก าไรสะสม ซึ่งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนฯ เพื่อท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกิจการลงทุนหรือได้รับส่วนแบ่ง
จากกิจการลงทุนเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด 

  
4. เงินฝากธนาคาร 

เงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 จ านวนเงิน 81,515.89 บาท เป็นเงินฝากธนาคาร   
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี 
 

5. ค่าใช้จ่าย  

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด เป็นผู้จัดการกองทุนฯ และนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ร้อยละต่อปีของ
มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ท้ังนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่ค านวณ) ซึ่งสามารถสรุปได้
ดังนี้ :- 

ค่าใช้จ่าย นโยบายการก าหนดราคา 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี  

  

 ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 
6. รายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกัน 

 กองทุนฯ มีรายการบัญชีกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมนาย     ทะเบียน 
และการซื้อขายหลักทรัพย์ กิจการเหล่านี้มีความเก่ียวข้องกับกองทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเป็นผู้ถือหุ้นสามัญ 
และ/หรือกรรมการของบริษัทจัดการและกองทุนฯ รายการส่วนที่มีผลกระทบกับบัญชีท่ีเก่ียวข้องกันรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของงบการเงินแล้ว 
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รายการระหว่างกันที่ส าคัญ มีดังต่อไปน้ี 

  นโยบายการก าหนดราคา 

ส าหรับงวดสิ้นสุด 
วันท่ี 

30 พฤศจิกายน 2556 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน 11,990.38 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน 3,996.83 

 

ยอดคงเหลือที่มีสาระส าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังต่อไปน้ี 

 

  
ณ วันที่ 

30 พฤศจิกายน 2556 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด  

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย  992.02 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย  330.64 
 
 
7. ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

กองทุนฯ ได้ซื้อและขายเงินลงทุนส าหรับงวดสิ้นสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงิน
ฝากธนาคารและตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นจ านวนเงิน 26.61 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 662.8653 ต่อมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด 
 

8. เคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนฯ มีนโยบายที่จะบริหารความเสี่ยงของเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้ 

 8.1   มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) 
 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุน ฯ ณ วันท่ีในงบการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะ

สั้น อีกท้ัง สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุติธรรม โดย ใช้ราคาที่
ซื้อขายกันในตลาด ดังนั้น  กองทุนฯ เชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึง
แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส าคัญ 
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 8.2   ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) 
 ความเสี่ยงท่ีผู้ออกตราสารไม่สามารถช าระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้ตามก าหนดเวลาหรือช าระไม่ครบตาม

จ านวนท่ีสัญญาไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ าท่ีออกโดยภาครัฐ หรือ
รัฐบาลค้ าประกัน รวมท้ังวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้โดยคณะกรรมการลงทุน ดังนั้น กอง
ทุนฯ จึงมีความเสี่ยงในการผิดนัดช าระหนี้ของผู้ออกตราสารในระดับต่ า 

 8.3   ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 
 ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น 

แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในช่วงเวลาต่างๆ  

 8.4   ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 
 ความเสี่ยงท่ี เกิดจากการไม่สามารถจ าหน่ายตราสารนั้นๆ ได้ในราคาท่ีเหมาะสมหรือภายในระยะเวลาที่

ต้องการ อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ  จะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มี คุณภาพและมี สภาพคล่อง ให้เหมาะสมกับ
ประเภทลักษณะและนโยบายการลงทุน เพื่อมีความคล่องตัวในการบริหารกองทุนฯ  ท้ังนี้ แนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร  จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของกองทุนฯ โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 

 

9. การอนุมัติงบการเงิน  

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอ านาจของกองทุนฯ เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2557 


