
รายงาน 6 เดือน 
ตั �งแต่ 1 ธนัวาคม 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2558 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จาํกดั 



 

 

1 

 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื)อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื)อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี�เพื�อการเลี�ยงชพี  
วนัที)ได้รบัอนุมติัให้จดัตั �ง        

และจดัการกองทุนรวม : 2 พฤศจกิายน 2555 

วนัที)จดทะเบียน  : 28 พฤศจกิายน 2555 

จาํนวนเงินทุนของโครงการ : 100 ลา้นบาท 

จาํนวนหน่วยลงทุน : 10 ลา้นหน่วย 

นโยบายการลงทุน                        : กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี� เงนิฝาก และหรอืหลกัทรพัย์อื�นที�ไม่ขดัต่อกฎเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. 

โดยจะเน้นการลงทุนในตราสารหนี�ที�มคีวามเสี�ยงตํ�าที�ออกโดยภาครฐั เช่น ตั 7วเงนิคลงั พนัธบตัรรฐับาล 

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย หรอืพนัธบตัรหรอืตราสารหนี�อื�นใดที�กระทรวงการคลงัหรอืกองทุนเพื�อ

การฟื�นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิเป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูอ้าวลั หรอืผูค้ํ�าประกนั โดยเฉลี�ยในรอบปี

บญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ส่วนที�เหลอืจะพจิาณาลงทุนในตราสารที�

ได้ร ับการจัดอันดับความน่าเชื�อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที�สามารถลงทุนได ้

(Investment Grade)  ในกรณตีราสารดงักล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องไดร้บัอนัดบัความน่าเชื�อถอื

ของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอนัดบัที�สามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านั �น รวมทั �งเงนิฝาก

และ/หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื�นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื�นอย่างใดอย่างหนึ�งหรอืหลายอย่าง ตามที�

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ 

นโยบายการจ่ายปันผล : ไมม่ ี 

ทีมผูจ้ดัการกองทุน : นายมนรฐั ผดุงสทิธิ X น.ส.รณษิฐา เพชรณรงค ์นายวชิญะ วงศภ์าณุวชิญ์ นายวริตัน์ วทิยศรธีาดา 

 นายอานุภาพ โฉมศร ีนายพชิZุตม ์อรุณพลัลภ และนายวรวทิย ์วริยิะฉตัร 

ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

ผูส้อบบญัชี : บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จาํกดั 

รอบระยะเวลาบญัชี : 1 ธนัวาคม 2557 ถงึ 31 พฤษภาคม 2558 

ค่าธรรมเนียม                              : - ค่าธรรมเนียมการจดัการ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.50 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมที�

คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั 

 - ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.10 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง

กองทุนรวมที�คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั 

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.15 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน            - ไมม่ ี- 

- ค่าธรรมเนียมการรบัซื�อคนืหน่วยลงทุน      - ไมม่ ี- 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื)อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

 

 

 
เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชพี 

 

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั ขอนําสง่ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน”   เพื�อรายงาน 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนตั �งแต่วนัที� 1 ธนัวาคม 2557 ถงึ 31 พฤษภาคม 2558 มาเพื�อโปรดทราบ 

 

บรษิทัขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที�ไดม้อบความไวว้างใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตั �งใจและทุ่มเทความสามารถเพื�อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูที�สดุต่อไป และหากท่าน

มขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาไดท้ี�บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั หมายเลขโทรศพัท ์

02-286-3484 หรอืที�อเีมล ์lhfund@lhfund.co.th 

 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของ 
กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื)อการเลี�ยงชีพ 

 

 

หมายเหตุ :  1 % ต่อปี 

     
2 

อตัราผลตอบแทนดชันีพนัธบตัรรฐับาล (Government Bond Index) ของสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทยในสดัส่วนรอ้ยละ 80 และ
อตัราเฉลี�ยดอกเบี�ยเงนิฝากประจาํ 1 ปีของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณชิย ์ในสดัส่วนรอ้ยละ 20 

3 แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุนในการสรา้งผลตอบแทนเมื�อเทยีบกบัความเสี�ยง 
 
    

 - เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี�ได้จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของ

กองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

- ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ)งยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 

- การลงทุนมีความเสี)ยง ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตดัสินใจลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ย้อนหลงั
 3 เดือน

ย้อนหลงั
 6 เดือน

ย้อนหลงั

 1 ปี1

ย้อนหลงั

 3 ปี1

ตั �งแต่จดัตั �ง

กองทุน1

LHGOVRMF 28 พ.ย. 55 10.4086 1.15% 1.44% 2.34% N/A 1.61%

เกณฑม์าตรฐาน2 0.69% 2.20% 6.68% N/A 4.66%

Information Ratio3 0.58 -0.53 -2.60 N/A -2.00

ความผนัผวนของ
ผลการดาํเนินงาน

0.33% 0.37% 0.42% N/A 1.23%

วนัจดทะเบียน
กองทุน

มูลค่าหน่วย
ลงทุน/หน่วย 

(บาท)

ผลการดาํเนินงาน ณ วนัที) 29 พฤษภาคม 2558
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื)อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื)อการเลี�ยงชีพ 

มลูค่า ณ วนัที) 31 พฤษภาคม 2558 

 
 

 

 

 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื)อถือของตราสารทุกตวัใน Portfolio 
กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื)อการเลี�ยงชีพ 

มลูค่า ณ วนัที) 31 พฤษภาคม 2558 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทุน มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 6,636,114.80                   100.25            
พนัธบตัรรฐับาล
     อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 399,544.36                      6.04               
     อายุคงเหลอืมากกว่า 1 ปี 6,223,213.48                   94.01             
เงนิฝากธนาคาร 13,356.96                       0.20               

ประเภทรายการคา้งรบัคา้งจ่ายหรอืหนี�สนิอื�น ๆ (16,347.53)                      (0.25)              
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 6,619,767.27                       100.00              

ประเภท ผูอ้อก อนัดบั
ความน่าเชื)อถือ

มลูค่าตาม
ราคาตลาด

พนัธบตัรรฐับาล กระทรวงการคลงั 2,314,691.91

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย 4,308,065.93

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน) AA(tha) 13,356.96
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื)อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื)อถือ TRIS Rating 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหนี�ระยะกลางและยาวมีอายตุั �งแต่ 1 ปีขึ�นไป 

AAA อนัดบัเครดติสงูสุด มคีวามเสี�ยงตํ�าที�สุด ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนื
เงนิต้นในเกณฑส์ูงสุด และได้รบัผลกระทบน้อยมากจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และ
สิ�งแวดลอ้มอื�นๆ 

AA มคีวามเสี�ยงตํ�ามาก ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑส์ูง
มาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ มากกว่า
อนัดบัเครดติที�อยูใ่นระดบั AAA 

A มคีวามเสี�ยงในระดบัตํ�า ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์
สูง แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ มากกว่า
อนัดบัเครดติที�อยูใ่นระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสี�ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้น
ในเกณฑท์ี�เพยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ 
มากกว่า และอาจมคีวามสามารถในการชําระหนี�อ่อนแอลงเมื�อเทยีบกบัอนัดบัเครดติที�อยู่ในระดบัสูง
กว่า 

BB มคีวามเสี�ยงในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์
ตํ� ากว่าระดับปานกลาง และจะได้รบัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ�งแวดลอ้มอื�นๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึ�งอาจส่งใหค้วามสามารถในการชาํระหนี�อยูใ่นเกณฑท์ี�ไมเ่พยีงพอ 

B มคีวามเสี�ยงในระดบัสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นใน
เกณฑต์ํ�า และอาจจะหมดความสามารถหรอืความตั �งใจในการชําระหนี�ไดต้ามการเปลี�ยนแปลงของ
สถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ  

C มคีวามเสี�ยงในการผดินัดชําระหนี�สูงที�สุด ผู้ออกตราสารหนี�ไม่มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ย
และคนืเงนิต้นตามกําหนดอย่างชดัเจน โดยต้องอาศยัเงื�อนไขที�เอื�ออํานวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และ
สิ�งแวดลอ้มอื�นๆ อยา่งมากจงึจะมคีวามสามารถในการชาํระหนี�ได ้

D เป็นระดบัที�อยูใ่นสภาวะผดินดัชาํระหนี� โดยผูอ้อกตราสารหนี�ไม่สามารถชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้น
ไดต้ามกําหนด 

อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครื �องหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ยเพื �อจาํแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื)อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหนี�ระยะสั �นมีอายตุํ)ากว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี�มสีถานะทั �งทางดา้นการตลาดและการเงนิที�แขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุน

จะไดร้บัความคุม้ครองจากการผดินัดชําระหนี�ที�ดกีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื�น ผู้ออกตราสารที�ไดร้บั

อนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าวซึ�งมเีครื�องหมาย “+” ด้วยจะได้รบัความคุ้มครองด้านการผดินัดชําระ

หนี�ที�สงูยิ�งขึ�น 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี�มสีถานะทั �งทางดา้นการตลาดและการเงนิที�แขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถ

ในการชาํระหนี�ระยะสั �นในระดบัที�น่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชาํระหนี�ระยะสั �นในระดบัที�ยอมรบัได ้

T4 ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชาํระหนี�ระยะสั �นที�ค่อนขา้งอ่อนแอ 

อนัดบัเครดติทุกประเภทที �จดัโดย TRIS Rating เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี9ในตระกูลเงนิบาท ซึ �ง

สะทอ้นความสามารถในการชาํระหนี9ของผูอ้อกตราสารโดยไม่รวมความเสี �ยงในการเปลี �ยนแปลงการชําระหนี9

จากสกุลเงนิบาทเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ 

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

เป็นไปได้ของการเปลี�ยนแปลงอนัดบัเครดติของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS 

Rating จะพจิารณาถงึโอกาสที�จะเกดิการเปลี�ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิใน

อนาคตของผู้ออกตราสารที�อาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี� ทั �งนี� แนวโน้มอนัดบัเครดติที�ออก

ให้แก่หน่วยงานหนึ�งๆ จะเทยีบเท่ากับความสามารถในการชําระหนี�ของหน่วยงานนั �นๆ แนวโน้มอันดบั

เครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึ�น 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไมเ่ปลี�ยนแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึ�น ปรบัลดลง หรอืไมเ่ปลี�ยนแปลง 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื)อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื)อถือ Fitch Rating 
คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเชื)อถือระยะยาว สาํหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื�อถอืขั �นสูงสุดของอนัดบัความน่าเชื�อถอืภายในประเทศไทย ซึ�งกําหนด
โดย Fitch โดยอนัดบัความน่าเชื�อถอืนี�จะมอบให้กบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�มคีวามเสี�ยง “น้อย
ที�สุด” เมื�อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื�นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะ
กําหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิที�ออกหรอืคํ�าประกนัโดยรฐับาล 

AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื�อถอืขั �นสูงมากเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื�นในประเทศ
ไทย โดยระดบัความน่าเชื�อถอืของตราสารทางการเงนิขั �นนี�ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�น
ที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืขั �นสงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื�อถอืขั �นปานกลางเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื�นใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ดมีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทาง
เศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี�ไดต้รงตามกําหนดเวลาของตราสารทาง
การเงนิเหล่านี�มากกว่าตราสารหนี�อื�นที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืในประเภทที�สงูกว่า 

BB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื�อถือค่อนข้างตํ�าเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื�นใน
ประเทศไทย การชําระหนี�ตามเงื�อนไขของตราสารเหล่านี�ภายในประเทศนั �นๆ มคีวามไม่แน่นอน
ในระดบัหนึ�งและความสามารถในการชําระหนี�คนืตามกําหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึ�น
ตามการเปลี�ยนแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื�อถือขั �นตํ�าอย่างมนีัยสําคญัเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตรา
สารอื�นในประเทศไทย การปฏิบตัิตามเงื�อนไขของตราสารหนี�และข้อผูกพนัทางการเงนิยงัคง
เป็นไปไดใ้นปจัจบุนั แต่ความมั �นคงยงัจาํกดัอยูใ่นระดบัหนึ�งเท่านั �น และความสามารถในการชําระ
หนี�คนืตามกําหนดเวลาอยา่งต่อเนื�องนั �นไมแ่น่นอน ขึ�นอยู่กบัสภาวะที�เอื�อต่อการดําเนินธุรกจิและ
สภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถงึระดบัความน่าเชื�อถอืขั �นตํ�ามากเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอื
ตราสารอื�นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึ�นอยู่กบัสภาวะ
ที�เอื�อต่อการดาํเนินธุรกจิและการพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอยา่งเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื�อถอืเหล่านี� จะถูกกําหนดให้สําหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี�ซึ�งกําลงัอยู่ในภาวะ
ผดินดัชาํระหนี�ในปจัจบุนั 



 

 

9 

 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื)อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเชื)อถือระยะสั �น สาํหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขั �นสูงสุดในการชําระหนี�ตามเงื�อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื�อ

เปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นๆในประเทศไทย ภายใต้อนัดบัความน่าเชื�อถอืนี�จะ

มอบใหส้าํหรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�มคีวามเสี�ยง “น้อยที�สุด” เมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสาร

อื�นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิลว้จะกําหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิที�ออกหรอืคํ�าประกนั

โดยรฐับาล ในกรณทีี�มรีะดบัความน่าเชื�อถอืสูงเป็นพเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิ�มเตมิจาก

อนัดบัความน่าเชื�อถอืที�กําหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชําระหนี�ตามเงื�อนไขทางการเงนิของตราสารตามกําหนดเวลา

ในระดบัที�น่าพอใจเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ด ี

ระดบัความน่าเชื�อถอืดงักล่าวยงัไมอ่าจเทยีบเท่ากบักรณีที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�สูง

กว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชําระหนี�ตามเงื�อนไขทางการเงนิของตราสารตามกําหนดเวลา

ในระดับปานกลางเมื�อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�นๆในประเทศไทย 

ความสามารถในการชําระหนี�ดงักล่าวจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึ�นไปตามความเปลี�ยนแปลง

ในทางลบในระยะสั �นมากกว่าตราสารที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�สงูกว่า 

B (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชําระหนี�ตามเงื�อนไขทางการเงนิของตราสารตามกําหนดเวลา

ที�ไม่แน่นอนเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื�นๆในประเทศไทย ความสามารถใน

การชาํระหนี�ดงักล่าวจะไมแ่น่นอนมากขึ�นตามการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบ

ระยะสั �น 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชําระหนี�ตามเงื�อนไขทางการเงนิของตราสารตามกําหนดเวลา

ที�ไม่แน่นอนสูงเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นๆในประเทศไทย ความสามารถ

ในการปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัทางการเงนิขึ�นอยู่กบัสภาวะที�เอื�อต่อการดําเนินธุรกจิและสภาพการณ์

ทางเศรษฐกจิเท่านั �น 

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

หมายเหตปุระกอบการจดัอนัดบัความน่าเชื)อถือในระยะยาว ในระยะสั �น สาํหรบัประเทศไทย 

เครื�องบ่งชี�พเิศษสําหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเชื�อถอืทุกระดบั เพื�อแยก

ความแตกต่างออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืระดบัสากล เครื�องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไว้

เพิ�มเติมต่อจากอนัดบัความน่าเชื�อถือสําหรบัประเทศหนึ�งๆ เพื�อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนั

ภายในอนัดบัความน่าเชื�อถือขึ�นหลกั ทั �งนี� จะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อท้ายดงักล่าว สําหรบัอนัดบัความ

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

สําหรบัอนัดบัความน่าเชื�อถือในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อท้ายดงักล่าวสําหรบัอนัดบั

ความน่าเชื�อถอืในระยะสั �น นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืจะถูก
ใช้เพื�อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที�จะมีการเปลี�ยนแปลงอันดับความน่าเชื�อถือและแจ้ง
แนวโน้มทศิทางของการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ�งบ่งชี�แนวโน้ม
ในการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืใหส้งูขึ�น “สญัญาณลบ” จะบ่งชี�แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืให้
ตํ�าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีที�อนัดบัความน่าเชื�อถอือาจจะไดร้บัการปรบัขึ�น ปรบัลง หรอืคงที� โดย
ปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืมกัจะถูกระบุไวส้าํหรบัช่วงระยะเวลาสั �นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11 

 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื)อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

รายงานสรปุเงินลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื)อการเลี�ยงชีพ 

มลูค่า ณ วนัที) 31 พฤษภาคม 2558 
 

 
 

 
รายงานการลงทุนที)ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื)อการเลี�ยงชีพ 
รอบปีบญัชีระหว่าง วนัที) 1 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัที) 31 พฤษภาคม 2558 

วนัที� รายละเอยีด การดาํเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในที)ประชุมผูถื้อหุ้น 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิธอิอกเสียงและการดําเนินการใช้สทิธิออกเสยีงได้ที� 
Website ของบรษิทัจดัการ www.lhfund.co.th 

 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 6,622,757.84          100.05    
(ข) ตราสารที�ธนาคารที�มกีฎหมายเฉพาะจดัตั �งขึ�น ธนาคารพาณิชย์ 13,356.96              0.20       

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สั �งจ่าย/รบัอาวลั/คํ�าประกนั
(ค) ตราสารที�มอีนัดบัความน่าเชื�อถอือยู่ในอนัดบัที�สามารถ -                       -         

ลงทุนได ้(Investment grade)
(ง) ตราสารที�มอีนัดบัความน่าเชื�อถอือยู่ในอนัดบัตํ�ากว่าอนัดบัที� -                       -         

สามารถลงทุนได ้(Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

สดัสว่นเงนิลงทุนขั 9นสงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนสาํหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื)อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

รายงานรายชื)อของบคุคลที)เกี)ยวข้อง ที)มีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชพี มกีารทําธุรกรรมกับบุคคลที�เกี�ยวข้องในรอบ

ระยะเวลาตั �งแต่วนัที� 1 ธนัวาคม 2557 ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 2558 ตามรายชื�อ ดงันี� 

- ไมม่ ี    - 

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

web site ของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั www.lhfund.co.th และสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. www.sec.or.th 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื)องจากการใช้บริการบคุคลอื)นๆ (Soft Commission) ของ

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื)อการเลี�ยงชีพ 

 

จาํนวน บริษทัที)ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที)ได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

1 ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

2 ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

3 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

4 ธนาคารกรุงศรอียุธยา จาํกดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

5 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

6 ธนาคารทสิโก ้จาํกดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

7 ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

8 ธนาคารยโูอบ ีจาํกดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

9 ธนาคารออมสนิ ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จาํกดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จาํกดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จาํกดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

14 ธนาคารธนชาต จาํกดั(มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

15 บรรษทัตลาดรองสนิเชื�อที�อยู่อาศยั ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

16 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี� จาํกดั ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

17 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั(มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

18 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน)   ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

19 Bank of China ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

20 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

21 ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

22 ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จาํกดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

23 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื)อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื)อการเลี�ยงชีพ 
ค่าใช้จ่ายที)เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

สาํหรบัรอบระยะเวลาตั �งแต่วนัที) 1 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัที) 31 พฤษภาคม 2558 
 

 
 

 
 
 

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื)อการเลี�ยงชีพ 

ตั �งแต่วนัที) 1 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัที) 31 พฤษภาคม 2558 

ชื)อกองทุน PTR  

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื�อการเลี�ยงชพี 
(LHGOVRMF) 

0.46 

 

 
 
 
 
 
 
 

ค่าใชจ้่ายที�เรยีกเกบ็จากกองทุน* จาํนวนเงนิ
Fund's Direct Expenses (หน่วย : พนับาท) เรยีกเกบ็จรงิ ตามโครงการ

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 10.33 0.160 ไม่เกนิรอ้ยละ 1.50
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 0.78 0.012 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.10
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 3.44 0.053 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.15
ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 13.74 0.213 ตามที�จ่ายจรงิ
ค่าที�ปรกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี
ค่าจดัตั �งและจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามที�จ่ายจรงิ
ค่าใชจ้่ายในการจดัทาํ จดัพมิพร์ายงานถงึผูถ้อืหน่วย (Report to Unitholders Expense) 1.26 0.020 ตามที�จ่ายจรงิ
ค่าใชจ้่ายอื�นๆ ในการดาํเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) 0.20 0.003 ตามที�จ่ายจรงิ
รวมค่าใชจ้่ายทั �งหมด** 29.75 0.461
หมายเหตุ

*    ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิ�ม ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื�นใดในทาํนองเดยีวกนั(ถา้ม)ี

     ส่วนค่าธรรมเนียมตามโครงการเป็นอตัราที�ยงัไมร่วมภาษีมลูค่าเพิ�ม

**  ไมร่วมค่านายหน้าซื�อขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที�เกดิขึ�นจากการซื�อขายหลกัทรพัย์

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

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื)อการเลี�ยงชีพ 
งบดลุ 

ณ วนัที) 31 พฤษภาคม 2558 
 

 
 
 

(หน่วย : บาท)

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

สนิทรพัย์

เงนิลงทุนตามมลูค่ายุตธิรรม (ราคาทุน 6,478,714.92 บาท) 6,554,256.30

เงนิฝากธนาคาร 13,293.98

ลกูหนี�จากดอกเบี�ย 68,564.52

รวมสนิทรพัย์ 6,636,114.80

หนี�สนิ

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 16,278.93             

หนี�สนิอื�น 68.60                   

รวมหนี�สนิ 16,347.53             

สนิทรพัยส์ทุธิ 6,619,767.27

สนิทรพัยส์ทุธิ

ทุนที�ไดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 6,359,612.05

กาํไร(ขาดทุน) สะสม

บญัชปีรบัสมดุล 44,259.99

กาํไร(ขาดทุน) สะสมจากการดาํเนินงาน 215,895.23

สนิทรพัยส์ทุธิ 6,619,767.27

สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วย 10.4090                

จาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายแลว้ทั �งหมด ณ วนัสิ�นงวด (หน่วย) 635,961.2047        
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื)อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื)อการเลี�ยงชีพ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัที) 31 พฤษภาคม 2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื)อย่อ
 อตัรา

ดอกเบี�ย
วนัครบกาํหนด

 จาํนวนหน่วย / 
มูลค่าที)ตราไว้

 มูลค่ายุติธรรม 
(บาท)

พนัธบตัร - 100%
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที� 2/2ปี/2557 BOT168A 2.420       25 ส.ค. 59 800,000.00     809,519.07     
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที� 1/3ปี/2557 BOT171A 2.800       20 ม.ค. 60 3,000,000.00   3,063,532.47   
พนัธบตัรรฐับาลเพื�อการปรบัโครงสรา้งหนี� ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั �งที� 2 LB176A 3.250       16 ม.ิย. 60 2,100,000.00   2,174,546.03   
พนัธบตัรรฐับาล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ครั �งที� 13 LB196A 3.875       13 ม.ิย. 62 100,000.00     107,114.37     
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที� 50/182/57 CB15618A                     -   18 ม.ิย. 58 200,000.00     199,839.91     
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที� 3/364/57 CB15702A                     -   2 ก.ค. 58 200,000.00     199,704.45     

รวมพนัธบตัร 6,554,256.30   
รวมเงนิลงทุน - 100% (ราคาทุน 6,478,714.92 บาท) 6,554,256.30   
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื)อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื)อการเลี�ยงชีพ 
งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรบัรอบระยะเวลาตั �งแต่วนัที) 1 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัที) 31 พฤษภาคม 2558 

 

 
 
 
 

(หน่วย : บาท)

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

รายไดจ้ากการลงทุน

รายไดจ้ากดอกเบี�ย 69,684.57

รวมรายได้ 69,684.57

ค่าใชจ้่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ                                                                               10,328.83

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์                                                                       774.54

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน                                                                              3,442.79

ค่าสอบบญัชี 13,740.91

ค่าใชจ้่ายอื�นๆ ในการดาํเนินโครงการ 1,461.70

รวมค่าใชจ้่าย 29,748.77

รายไดจ้ากการลงทุนสทุธิ 39,935.80

รายการกาํไร(ขาดทุน)สทุธจิากเงนิลงทุน

กาํไร(ขาดทุน)สทุธทิี�เกดิขึ�นทั �งสิ�น (18.54)

กาํไร(ขาดทุน)สทุธทิี�ยงัไม่เกดิขึ�นทั �งสิ�น 53,337.47

รวมกาํไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนที�เกดิขึ�นและยงัไม่เกดิขึ�น 53,318.93

การเพิ�มขึ�น(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน 93,254.73
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื)อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

ความเหน็ของบริษทัจดัการกองทุนเกี)ยวกบัการลงทุน 
เพื)อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื)อการเลี�ยงชีพ 

 
1. นโยบายการลงทุน 

กองทุนมนีโยบายจะลงทุนในตราสารหนี� เงนิฝาก และหรอืหลกัทรพัยอ์ื�นที�ไม่ขดัต่อกฎเกณฑข์อง
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะเน้นการลงทุนในตราสารหนี�ที�มคีวามเสี�ยงตํ�าที�ออกโดยภาครฐั เช่น ตั 7วเงนิคลงั 
พนัธบตัรรฐับาล พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยหรอืพนัธบตัรหรอืตราสารหนี�อื�นใดที�กระทรวงการคลงั
หรอืกองทุนเพื�อการฟื�นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิเป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผู้อาวลั หรอืผูค้ํ�าประกนั โดย
เฉลี�ยในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ส่วนที�เหลอืจะพจิาณาลงทุนใน
ตราสารที�ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือของตราสารหรอืผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที�สามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) ในกรณีตราสารดงักล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องไดร้บัอนัดบัความน่าเชื�อถอื
ของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอนัดบัที�สามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านั �น รวมทั �งเงนิฝากและ/
หรอืหลักทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื�นหรอืการหาดอกผลโดยวิธีอื�นอย่างใดอย่างหนึ�งหรอืหลายอย่าง ตามที�
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบกองทุนอาจ
ลงทุนในหรอืมไีว้ซึ�งสญัญาซื�อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื�อลดความเสี�ยงในการลงทุน (Hedging)ซึ�ง
พจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนั �น กฎ ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบั และปจัจยัอื�นที�เกี�ยวขอ้ง เช่น 
ทิศทางราคาหลักทรัพย์ทิศทางอัตราดอกเบี�ย ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี�ยง เป็นต้น ตามที�
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   ทั �งนี�กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอื
มไีวซ้ึ�งตราสารที�มลีกัษณะของสญัญาซื�อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารแห่งทุนของบรษิทัที�
ไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Unlisted securities) ตราสารหนี�ที�มอีนัดบัความน่าเชื�อถอืตํ�ากว่าที�
สามารถลงทุนได(้non – investment grade) และตราสารแห่งหนี�ที�ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอื 
(Unrated Securities)กองทุนอาจมไีวซ้ึ�งตราสารแห่งหนี�ที�มอีนัดบัความน่าเชื�อถอืตํ�ากว่าที�สามารถลงทุนได้
(non – investment grade) เฉพาะกรณีที�ตราสารแห่งหนี�นั �นไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�สามารถ
ลงทุนได(้Investment grade) ขณะที�กองทุนลงทุนเท่านั �น 
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กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัรเพื)อการเลี�ยงชีพ (LHGOVRMF) 

2. สภาพตลาดในรอบบญัชีตั �งแต่ 1 ธนัวาคม 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 

เสน้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลในชว่งเดอืนธนัวาคม 2557 ถงึ เดอืนพฤษภาคม 2558 ปรบัตวัลดลง

ตลอดทั �งเสน้ ปรบัตวัลดลงประมาณ 0 ถงึ -54 Basis Point โดยปรบัตวัลดลงตามอตัราดอกเบี�ยนโยบายที�ถูก

คณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) ปรบัลดลง 2 ครั �ง ครั �งละ 0.25% จากเดมิ 2.00% เป็น 1.50% ในวนัที� 11 

มนีาคม 2558 และ วนัที� 29 เมษายน 2558 ตามลาํดบั โดยกนง.ตดัสนิใจปรบัลดอตัราดอกเบี�ยนโยบายลงเนื�องจาก

เศรษฐกจิในประเทศไทยที�ฟื�นตวัชา้กว่าที�คาดการณ์ไว้ เครื�องยนต์ทางเศรษฐกจิในทุกๆด้านค่อนขา้งชะลอตวัลง 

แบ่งเป็น การใชจ้่ายภาคครวัเรอืนที�ชะลอตวัลงจากรายไดเ้กษตรที�ยงัคงตกตํ�าและหนี�ครวัเรอืนที�อยู่ในระดบัสงูส่งผล

ต่อการใชจ้่ายสนิคา้คงทนปรบัลดลง ภาคธุรกจิมแีนวโน้มชะลอการลงทนุออกไปตามความเชื�อมั �นที�ลดลง การใชจ้่าย

ภาครฐัมแีนวโน้มชา้กว่าที�คาดโดยเฉพาะงบลงทุนจากการทบทวนแผนการลงทุนและความโปร่งใสของโครงการ

ลงทนุ ภาคการสง่ออกที�เตบิโตชา้กว่าคาดจากเศรษฐกจิของประเทศคู่คา้ที�ฟื�นตวัค่อนขา้งชา้โดยเฉพาะประเทศคู่คา้

หลกัอย่างประเทศจนี ประกอบกบัอตัราเงนิเฟ้อทั �วไปที�อยู่ในระดบัตํ�าตามราคานํ�ามนัในตลาดโลกที�ปรบัตวัลดลง

อย่างมาก นอกจากนี�ปจัจยัต่างๆในต่างประเทศยงัสนับสนุนให้เสน้อตัราผลตอบแทนปรบัตวัลดลง เช่น ธนาคาร

กลางยโุรป (ECB) ประกาศใชม้าตรการ QE (Quantitative Easing) และธนาคารกลางในหลายๆประเทศใชน้โยบาย

ผ่อนคลายทางการเงนิเพิ�มขึ�นด้วย โดยการปรบัลดอตัราดอกเบี�ยนโยบาย ปจัจยัภายในประเทศและปจัจยัใน

ต่างประเทศทําใหน้ักลงทุนสนใจลงทุนในตลาดตราสารหนี�มากขึ�นเป็นเหตุใหเ้สน้อตัราผลตอบแทนปรบัตวัลดลง

อยา่งมากในชว่งที�ผา่นมา 

 จากข้อมูล ณ สิ�นเดือนพฤษภาคม 2558 เมื�อเปรียบเทียบกับ ณ สิ�นเดือนพฤศจิกายน 2557 พบว่า

ผลตอบแทน (Return) จากการลงทุนในพนัธบตัรรฐับาลไทย เมื�อวดัจากดชันีตราสารหนี�พนัธบตัรรฐับาลไทย 

(ThaiBMA Government Bond Index) อยูท่ี� +2.54%    

 


