
ต้ังแต 6 กรกฎาคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 

กองทุนเปด แอล เอช ตราสารหนี ้โรลโอเวอร 3เดือน1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด 

 



 

 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน 
 กองทุนเปด แอล เอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร 3เดือน1 

 

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด ขอนําสง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อ
รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนตั้งแตวันท่ี 6 กรกฎาคม 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 มาเพื่อโปรด
ทราบ 

 บริษัทขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนเปนอยางสูง ท่ีไดมอบความไววางใจใหบริษัทบริหารเงิน
ลงทุนของทาน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุมเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของทานอยางมี
ประสิทธิภาพสูงท่ีสุดตอไป และหากทานมีขอสงสัยประการใด ทานสามารถติดตอมาไดท่ีบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด หมายเลขโทรศัพท 02-286-3484 หรือท่ีอีเมล lhfund@lhfund.co.th 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

         บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปด แอล เอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร 3 เดือน 1 

กองทุนรวม 
วันจด
ทะเบียน
กองทุน 

มูลคาหนวย
ลงทุน/หนวย 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 
ยอนหลัง 
3 เดือน 

ยอนหลัง 
6 เดือน 

ยอนหลัง 
9 เดือน 

ยอนหลัง 
1 ป 

นับตั้งแตจัดตั้ง
กองทุน(1) 

LHFI3M1R 6 ก.ค. 54 10.1649 3.53% NA. NA. NA. 3.38% 

เกณฑมาตรฐาน(2) - - 4.77% NA. NA. NA. 4.64% 

หมายเหตุ :(1)คํานวณผลตอบแทนเทียบเปนรอยละตอป 
                      (2)อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 เดือน ณ วันที่ลงทุนที่ประกาศโดยสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)     
                 บวกดวยสวนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread)อันดับความนาเช่ือถือ BBB (ณ วันที่ลงทุน) 

 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการ
ดําเนินงาน   ของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไมไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเส่ียง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจลงทุน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองทุนเปด แอล เอช ตราสารหน้ี โรลโอเวอร 3เดือน1 
คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

ของรอบระยะเวลาตั้งแตวันที ่6 กรกฎาคม 2554 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึง 31 ธันวาคม 2554 
คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จํานวนเงิน รอยละของ 

Fund's Direct Expenses (หนวย : พันบาท) มูลคาทรัพยสินสุทธิ 
คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 450.32 0.048 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) 110.20 0.012 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 343.94 0.037 
คาสอบบัญชี (Audit Fee) 14.88 0.002 
คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไมมี ไมมี 
คาใชจายในการจัดทํา จัดพิมพรายงานถึงผูถือหนวยลงทุน 

 
  

    (Report to Unitholders Expense) 7.25 0.001 
คาใชจายอ่ืนๆ (Other Expenses) 6.54 0.001 
รวมคาใชจายทั้งหมด** 933.13 0.101 

หมายเหต ุ* คาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) 
** ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพย และคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย 

 

รายละเอียดการลงทุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV
หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ 1,329,897,582.08 100.02
เงินฝากธนาคาร 720,293.70 0.05
ต๋ัวแลกเงิน

ต๋ัวแลกเงินที่ธนาคารพาณิชยหรือธนาคารอ่ืนที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 595,003,070.93 44.75
ต๋ัวแลกเงินที่บริษัทเอกชนเปนผูออกและขึ้นทะเบียนใน Thai BMA หรือตลาดตราสารหน้ี734,174,217.45 55.22

ประเภทรายการคางจายหรือหน้ีสินอ่ืนๆ -243,282.95 -0.02
มูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,329,654,299.13 100.00

รายงานสถานะการกูยืมเงิน และการกอภาระผูกพัน
กองทุนเปด แอล เอช ตราสารหน้ี โรลโอเวอร 3 เดือน 1

มูลคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

 

 

 

 

 

 



สถาบันการจัดอันดับความนาเช่ือถือ TRIS Rating 

คําอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต 1 ปขึ้นไป 

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงต่ําท่ีสุด ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงิน
ตนในเกณฑสูงสุด และไดรับผลกระทบนอยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ 

AA มีความเส่ียงต่ํามาก ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก 
แตอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับ
เครดิตท่ีอยูในระดับ AAA 

A มีความเส่ียงในระดับต่ํา ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูง 
แตอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับ
เครดิตท่ีอยูในระดับสูงกวา 

BBB มีความเส่ียงในระดับปานกลาง ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนใน
เกณฑท่ีเพียงพอ แตมีความออนไหวตอการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ 
มากกวา และอาจมีความสามารถในการชําระหนี้ออนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับสูงกวา 

BB มีความเส่ียงในระดับสูง ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑต่ํา
กวาระดับปานกลาง และจะไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม
อื่นๆ คอนขางชัดเจน ซ่ึงอาจสงใหความสามารถในการชําระหน้ีอยูในเกณฑที่ไมเพียงพอ 

B มีความเส่ียงในระดับสูงมาก ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนใน
เกณฑต่ํา และอาจจะหมดความสามารถหรือความต้ังใจในการชําระหน้ีไดตามการเปล่ียนแปลงของ
สถานการณทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ  

C มีความเส่ียงในการผิดนัดชําระหนี้สูงท่ีสุด ผูออกตราสารหน้ีไมมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและ
คืนเงินตนตามกําหนดอยางชัดเจน โดยตองอาศัยเงื่อนไขท่ีเอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ อยางมากจึงจะมีความสามารถในการชําระหน้ีได 

D เปนระดับที่อยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนได
ตามกําหนด 

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ตอทายเพื่อจําแนกความแตกตางของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 

 



คําอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะสั้นมีอายุต่ํากวา 1 ป 

T1 ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกรงในระดับดีมาก และนักลงทุนจะ
ไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระหน้ีที่ดีกวาอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับ
เครดิตในระดับดังกลาวซึ่งมีเคร่ืองหมาย “+” ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหนี้ท่ีสูง
ยิ่งขึ้น 

T2 ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกรงในระดับด ีและมีความสามารถใน
การชําระหนี้ระยะส้ันในระดับที่นาพอใจ 

T3 ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะส้ันในระดับที่ยอมรับได 

T4 ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะส้ันท่ีคอนขางออนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เปนอันดับเครดิตตราสารหน้ีในตระกูลเงินบาท ซ่ึงสะทอน
ความสามารถในการชําระหน้ีของผูออกตราสารโดยไมรวมความเส่ียงในการเปลี่ยนแปลงการชําระหน้ีจากสกุล
เงินบาทเปนสกุลเงินตราตางประเทศ 

นอกจากกนี ้TRIS Rating ยังกําหนด “แนวโนมอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพ่ือสะทอนความเปนไป
ไดของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผูออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะ
พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดลอมทางธุรกิจในอนาคตของผู
ออกตราสารท่ีอาจกระทบตอความสามารถในการชําระหน้ี ทั้งนี ้แนวโนมอันดับเครดิตท่ีออกใหแกหนวยงาน
หน่ึงๆ จะเทียบเทากับความสามารถในการชําระหนี้ของหนวยงานนั้นๆ แนวโนมอันดับเครดิตแบงออกเปน 4 
ระดับ ไดแก 

Positive  หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 
Stable   หมายถึง อันดับเครดิตอาจไมเปล่ียนแปลง 
Negative  หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing  หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไมเปล่ียนแปลง 

สถาบันการจัดอันดับความนาเช่ือถือ Fitch Rating 

คําอธิบายการจัดอันดับความนาเชื่อถือระยะยาว สําหรับประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดบัความนาเชื่อถือภายในประเทศไทย ซ่ึงกําหนดโดย 
Fitch โดยอันดับความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหกับอันดับความนาเชื่อถือท่ีมีความเส่ียง “นอยที่สุด” เมื่อ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตรา
สารทางการเงินที่ออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล 



AA(tha) แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย 
โดยระดับความนาเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นน้ีตางจากผูออกตราสารหรือตราสารอ่ืนท่ีไดรับ
การจัดอันดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กนอย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอ่ืนใน
ประเทศไทย อยางไรก็ดีมีความเปนไปไดมากวาการเปล่ียนแปลงของสถานการณหรือสภาพทาง
เศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ไดตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทาง
การเงินเหลานี้มากกวาตราสารหนี้อื่นท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกวา 

BB (tha) แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศ
ไทย การชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารเหลาน้ีภายในประเทศนั้นๆ มีความไมแนนอนในระดับหนึ่ง
และความสามารถในการชําระหนี้คืนตามกําหนดเวลาจะมีความไมแนนอนมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นต่ําอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่น
ในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอผูกพันทางการเงินยังคงเปนไปไดใน
ปจจุบัน แตความมั่นคงยังจํากัดอยูในระดับหน่ึงเทาน้ัน และความสามารถในการชําระหนี้คืนตาม
กําหนดเวลาอยางตอเนื่องนั้นไมแนนอน ขึ้นอยูกับสภาวะท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจและสภาพทาง
เศรษฐกิจ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือ
ตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่
เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว 

D(tha) อันดับความนาเชื่อถือเหลาน้ี จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหน้ีซึ่งกําลังอยูในภาวะผิดนัด
ชําระหน้ีในปจจุบัน 

คําอธิบายการจัดอันดับความนาเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอ่ืนๆในประเทศไทย ภายใตอันดับความนาเชื่อถือนี้จะมอบ
ใหสําหรับอันดับความนาเชื่อถือท่ีมีความเส่ียง “นอยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นใน
ประเทศเดียวกันและโดยปกติแลวจะกําหนดใหกับตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล 
ในกรณีท่ีมีระดับความนาเชื่อถือสูงเปนพิเศษจะมีสัญลักษณ “+” แสดงไวเพิ่มเติมจากอันดับความ
นาเชื่อถือท่ีกําหนด 



F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกําหนดเวลาใน
ระดับท่ีนาพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอ่ืนๆในประเทศไทย อยางไรก็ดี ระดับ
ความนาเชื่อถือดังกลาวยังไมอาจเทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สูงกวา 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกําหนดเวลาใน
ระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถใน
การชําระหนี้ดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะส้ัน
มากกวาตราสารท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือท่ีสูงกวา 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกําหนดเวลาท่ีไม
แนนอนเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอ่ืนๆในประเทศไทย ความสามารถในการชําระ
หนี้ดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้นตามการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจแลการเงินในทางลบระยะส้ัน 

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกําหนดเวลาท่ีไม
แนนอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการ
ปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจและสภาพการณทาง
เศรษฐกิจเทานั้น 

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชําระหน้ีที่ไดเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความนาเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 

เครื่องบงชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวตอจากอันดับความนาเชื่อถือทุกระดับ เพ่ือแยก
ความแตกตางออกจากการจัดอันดับความนาเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว
เพิ่มเติมตอจากอันดับความนาเชื่อถือสําหรับประเทศหนึ่งๆ เพ่ือแสดงถึงสถานะยอยโดยเปรียบเทียบกันภายใน
อันดับความนาเชื่อถือขึ้นหลัก ท้ังน้ี จะไมมีการระบุสัญลักษณตอทายดังกลาว สําหรับอันดับความนาเชื่อถือระดับ 
“AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ํากวา “CCC (tha)” 

สําหรับอันดับความนาเชื่อถือในระยะยาวและจะไมมีการระบุสัญลักษณตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความ
นาเชื่อถือในระยะส้ัน นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สัญญาณการปรับอันดับความนาเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความนาเชื่อถือจะถูกใช
เพื่อแจงใหนักลงทุนทราบวามีความเปนไปไดท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความนาเชื่อถือและแจงแนวโนม
ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว สัญญาณดังกลาวอาจระบุเปน “สัญญาณบวก” ซ่ึงบงชี้แนวโนมในการปรับ
อันดับความนาเชื่อถือใหสูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบงชี้แนวโนมในการปรับอันดับความนาเชื่อถือใหต่ําลง หรือ 
“สัญญาณวิวัฒน” ในกรณีที่อันดับความนาเชื่อถืออาจจะไดรับการปรับขึ้น ปรับลง หรือคงท่ี โดยปกติสัญญาณ
การปรับอันดับความนาเชื่อถือมักจะถูกระบุไวสําหรับชวงระยะเวลาส้ันๆ 



กลุมของตราสารการลงทุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐตางประเทศ -                   -        
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย 595,723,364.63   44.80

หรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก/ส่ังจาย/รับอาวัล/ค้ําประกัน
(ค) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถ 734,174,217.45   55.22

ลงทุนได (Investment grade)
(ง) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับต่ํากวาอันดับที่ -                   -        

สามารถลงทุนได (Investment grade) หรือไมมี Rating

สัดสวนเงินลงทุนขั้นสูงตอมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนสําหรับกลุมตราสารตาม (ง) เทากับ 15% NAV

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปด แอล เอช ตราสารหน้ี โรลโอเวอร 3 เดือน 1

มูลคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

 

 

ประเภท อันดับ มูลคาตาม
ความนาเช่ือถือ ราคาตลาด

เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) AA(tha) 720,293.70       
ตั๋วแลกเงิน ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) A 278,154,703.81 
ตั๋วแลกเงิน ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 316,848,367.12 
ตั๋วแลกเงิน บริษัท อยุธยา แคปปตอล ออโต ลีส จํากัด (มหาชน A+ 209,763,207.55 
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) A- 324,634,521.90 
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) BBB+ 199,776,488.00 

ผูออก

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน Portfolio
มูลคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

กองทุนเปด แอล เอช ตราสารหน้ี โรลโอเวอร 3 เดือน 1

 

 

 

 

 



กองทุนเปด แอล เอช ตราสารหน้ี โรลโอเวอร 3 เดือน 1  
งบดุล 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  

        (หนวย : บาท) 

        
ยังไมไดตรวจสอบ 

   
สินทรัพย  

    
  

 เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 1,317,410,193.67 บาท)  
 

1,323,874,217.45 

  
 เงินฝากธนาคาร  

     
720,204.90 

  
 ลูกหนี้จากดอกเบี้ย  

    
5,303,159.73 

  
 สินทรัพยอื่น  

     
16,357.82 

  
 รวมสินทรัพย  

     
1,329,913,939.90 

   
 หนี้สิน  

    
   คาใชจายคางจาย         253,193.68  

   หน้ีสินอื่น               6,447.09  

  
 รวมหนี้สิน  

     
    259,640.77  

   สินทรัพยสุทธ ิ      1,329,654,299.13 

   
 สินทรัพยสุทธิ  

   
  

 ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  
  

1,308,073,595.12 

  
 กําไร(ขาดทุน) สะสม  

   
- 

  
 บัญชีปรับสมดุล  

     
5,917,141.50 

   กําไร(ขาดทุน) สะสมจากการดําเนินงาน   15,663,562.51 

  
 สินทรัพยสุทธ ิ 

     
1,329,654,299.13 

         
   สินทรัพยสุทธิตอหนวย     10.1649 
     จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันส้ินงวด (หนวย)    130,807,359.5119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



กองทุนเปด แอล เอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร 3 เดือน 1  
 งบกําไรขาดทุน  

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2554 

     (หนวย : บาท) 

     ยังไมไดตรวจสอบ 
 รายไดจากการลงทุน  

   
 

 รายไดจากดอกเบ้ีย  
  16,592,915.89 

   รวมรายได    16,592,915.89 
 คาใชจาย  

    
 

 คาธรรมเนียมการจัดการ                                                                                 450,319.34 

 
 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน                                                                         110,196.39 

 
 คาธรรมเนียมนายทะเบียน                                                                                343,936.44 

  คาสอบบัญชี    14,875.15 

  คาใชจายในการจัดทํา จัดพิมพรายงานถึงผูถือหนวยลงทุน                                               7,247.78 

  คาใชจายอื่นๆ                                                                                       6,542.18 

  
 รวมคาใชจาย  

  
933,117.28 

 รายไดจากการลงทุนสุทธิ    15,659,798.61 
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน  

 
  

  กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น   
                          
-   

  กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งส้ิน  3,763.90 
 รวมกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไมเกิดขึ้น  3,763.90 
 การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน  15,663,562.51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กองทุนเปด แอล เอช ตราสารหน้ี โรลโอเวอร 3เดือน1  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

 
ชื่อยอ   อัตราดอกเบี้ย   วันครบ   จํานวนหนวย/   (หนวย : บาท) 

 
หลักทรัพย   (%)   กําหนด   มูลคาที่ตราไว   มูลคายุติธรรม 

ตั๋วแลกเงิน - 100.00% 
      

       
 

                        

    ธนาคาร แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 
  

3.850 
 

09/01/12 
 

314,000,000.00 
 

314,000,000.00 

    ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) 
  

3.770 
 

12/01/12 
 

55,500,000.00 
 

55,500,000.00 

    ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) 
  

3.770 
 

12/01/12 
 

220,200,000.00 
 

220,200,000.00 

    บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ASK12112B 
   

12/01/12 
 

130,000,000.00 
 

129,854,717.20 

    บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ASK12112C 
   

12/01/12 
 

70,000,000.00 
 

69,921,770.80 

    บริษัท อยุธยา แคปปตอล ออโต ลีส จํากัด (มหาชน) AYCAL12112A 
   

12/01/12 
 

125,000,000.00 
 

124,859,340.00 

    บริษัท อยุธยา แคปปตอล ออโต ลีส จํากัด (มหาชน) AYCAL12112B 
   

12/01/12 
 

85,000,000.00 
 

84,903,867.55 

    บริษัท ควอลิตี ้เฮาส จํากัด (มหาชน) QH12112A 
   

12/01/12 
 

130,000,000.00 
 

129,853,791.60 

    บริษัท ควอลิตี ้เฮาส จํากัด (มหาชน) QH12112B 
   

12/01/12 
 

195,000,000.00 
 

194,780,730.30 

             รวมตั๋วสัญญาใชเงิน 
        

1,323,874,217.45 

รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 1,317,410,193.67 บาท) 
        

1,323,874,217.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนเกี่ยวกับการลงทุน 

เพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนเปด แอล เอช ตราสารหน้ี โรลโอเวอร 3 เดือน 1 

1. นโยบายการลงทุน 

กองทุนเปด แอล เอช  ตราสารหน้ี โรลโอเวอร 3เดือน1  เปนกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ท่ีมีการ
กระจายการลงทุนนอยกวา เกณฑมาตรฐาน (Specific fund) ประเภทรับซ้ือคืนหนวยลงทุนเปนชวงเวลา   
โดยจะเปดใหมีการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนในรอบทุก ๆ 3 เดือนโดยประมาณ  และมีนโยบาย
ลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอันเปนหรือเก่ียวของกับตราสารแหงหน้ี ตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากของภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนท่ีมีคุณภาพและใหผลตอบแทนท่ีดีเหมาะสมกับระดับความเส่ียง 
โดยตัวชี้วัดของกองทุนรวมนี้ใชอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 เดือน ณ วันท่ี
ลงทุนที่ประกาศโดยสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)  บวกดวยสวนชดเชยความเส่ียงจากการลงทุน
(Spread) อันดับความนาเชื่อถือ BBB  (ณ วันท่ีลงทุน) 

2. สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต 6 กรกฎาคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 

อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอาย ุ3 เดือน ปรับเพ่ิมขึ้น 7 bps จาก 3.07% 
ณ. วันท่ี 6 กรกฏาคม 2554 มาอยูที่ 3.14%  ณ. วันท่ี 30 ธันวาคม 2554  ในขณะท่ีสวนชดเชยความ
เส่ียงจากการลงทุน (Spread ) อันดับความนาเชื่อถือ BBB  ปรับเพิ่มขึ้นเชนกัน จาก 143 bps มาอยูท่ี 
155 bps  อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาครัฐระยะส้ัน 1-3 เดือน  ปรับเพ่ิมขึน้เล็กนอย  ในขณะที่
อัตราผลตอบแทนของตราสารหน้ีภาครัฐตั้งแต 6 เดือนขึ้นไปปรับตัวลดลง  เนื่องจากแนวโนมการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศ  นอกจากน้ียังมีการคาดการณวาจะมีการปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายหลังจากประเทศไทยประสพกับภาวะน้ําทวมท่ีสงผลกระทบรุนแรงตอเศรษฐกิจ 

3. การเปล่ียนแปลงในสัดสวนการลงทุนที่เกิดขึ้นในรอบบัญชี 

ไมม ีเน่ีองจากกองทุนเพ่ิงเริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 

 

 

 

 

 



 

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวของ ที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม 

 กองทุนเปด แอล เอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร 3เดือน1 มีการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของในรอบ
ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 ตามรายชื่อ ดังนี้ 

1. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุ : ผูลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวม ไดท่ีบริษัทจัดการ
โดยตรง หรือที่ web site ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด www.lhfund.co.th 
และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 

การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการใชบริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission) ของ 
กองทุนเปด แอล เอช ตราสารหน้ี โรลโอเวอร 3 เดือน 1 

บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน
1 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร, บทวิเคราะห เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน
2 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร, บทวิเคราะห เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน
3 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ขาวสาร, บทวิเคราะห เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน
4 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ขาวสาร, บทวิเคราะห เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน
5 ธนาคารกรงไทย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร, บทวิเคราะห เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน
6 ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ขาวสาร, บทวิเคราะห เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน
7 ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร, บทวิเคราะห เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน
8 ธนาคารยูโอบ ีจํากัด (มหาชน) ขาวสาร, บทวิเคราะห เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน
9 ธนาคารออมสิน ขาวสาร, บทวิเคราะห เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน
10 ธนาคารดอยซแบงก ขาวสาร, บทวิเคราะห เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน
11 บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) ขาวสาร, บทวิเคราะห เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน
12 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ขาวสาร, บทวิเคราะห เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน  

 

รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน 
กองทุนเปด แอล เอช ตราสารหน้ี โรลโอเวอร 3เดือน1 

รอบปบัญชีระหวาง วันที ่6 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
วันที่ รายละเอียด การดําเนินการแกไข 

  
 

 

 

http://www.lhfund.co.th
http://www.sec.or.th

