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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั I (LHPROP-I) 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั I (LHPROP-I) 

ประเภทโครงการ :  กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ทีเ่น้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์ 

นโยบายการลงทุน :  กองทุนมนีโยบายการลงทุนในหลกัทรพัย์ และ/หรอืตราสารในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์
(Property Sector Fund) ทีจ่ดทะเบยีนทัง้ในและต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยแบ่งสดัส่วนการลงทุน ดงันี้ 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 65 
ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

2. ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ /
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่กิจการโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในหมวด
อสงัหารมิทรพัย์/ตราสารของกองทุนอสงัหารมิทรพัย์ต่างประเทศ /ตราสารทีอ่อกโดยกองทุน
โครงสรา้งพื้นฐานต่างประเทศทีก่จิการโครงสรา้งพืน้ฐานอยู่ในหมวดอสงัหารมิทรพัย์/หน่วยลงทุน
ของกองทุน Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสงัหาริมทรพัย์ 
(REITs ETF)/ หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการ
ไดม้าหรอืทีม่ผีลตอบแทนอา้งองิกบัตราสาร/หน่วยลงทุน/หุน้ดงักล่าวขา้งตน้ หรอืกลุ่มของตรา
สาร/หน่วยลงทุน/หุน้ ดงักล่าวขา้งตน้  

กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ใบส าคญัแสดง
สทิธ ิรวมถงึหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการหรอื
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และอาจจะ
พจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อป้องกนั
ความเสีย่ง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพนิิจของ
ผูจ้ดัการกองทุนซึ่งจะพจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 
เช่น ทศิทางแนวโน้มของค่าเงนิ ในกรณีที่คาดการณ์ว่าค่าเงนิดอลลาร์สหรฐัมแีนวโน้มอ่อนค่าลง  
ผู้จดัการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอตั รา
แลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศในสดัส่วนที่ค่อนขา้งมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงนิดอลลาร์สหรฐัมี
แนวโน้มแขง็ค่าขึ้น ผู้จดัการกองทุนอาจพจิารณาไม่ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนั
ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ หรอือาจลงทุนในสดัส่วนน้อย อย่างไรกต็าม
หากผู้จ ัดการกองทุนพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รบั  ผู้จดัการ
กองทุนอาจไม่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้นอกจากนี้การท าธุรกรรมป้องกนัความ
เสีย่งดงักล่าวอาจมตีน้ทุนซึง่ท าใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ 

ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note) ตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) ตราสารทุนของบรษิทัที่
ไม่ไดจ้ดทะเบยีนซื้อขายในตลาด (ไม่รวมถงึหุ้นทีค่ณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์สัง่รบัเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผูอ้อกหุน้ดงักล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการกระจาย
การถือหุ้นรายย่อยตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรบัหุ้นสามัญหรอืหุ้น
บุรมิสทิธเิป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน) และตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรอืผู้ออก 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั I (LHPROP-I) 

(Issue/Issuer) ต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่ง
ตราสารแห่งหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรอืที่ผู้ออกตราสารต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้
(Non-investment grade) หรือตราสารทุนของบรษิัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted 
Securities) เฉพาะในกรณีทีต่ราสารหนี้นัน้ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืที่ตวัตราสารหรอืทีผู่อ้อก
ตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์(Listed Securities) แลว้แต่กรณี ในขณะทีก่องทุนลงทุนเท่านัน้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั I (LHPROP-I) 

 
 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี ้พลสั I 
  

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จ ากดั ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน   
ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2563 มาเพื่อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 ตลาดอสงัหาริมทรพัย ์

 ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ ปรบัตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง         
จากระดบั 252.59 ณ วนัที ่1 พฤศจกิายน 2562 สู่ระดบั 200.49 ณ วนัที ่30 เมษายน 2563 คดิเป็นการปรบัตวัลดลง 20.6% 
โดยไดร้บัแรงกดดนัจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 ทีท่วคีวามรุนแรงมากขึน้ โดยประเทศไทยไดม้กีารประกาศ
ปิดหา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้ และสถานบรกิารต่างๆ ในหลายจงัหวดัทัว่ประเทศตัง้แต่เดอืนมนีาคม-เมษายน ท าใหก้จิกรรมทาง
เศรษฐกจิชะลอตวัลงอย่างมนีัยส าคญั ส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลการด าเนินงานของกลุ่ม Property Fund/REIT โดยเฉพาะ
กลุ่มทีอ่งิการท่องเทีย่ว ส่งผลใหน้ักลงทุนมกีารขายสนิทรพัยเ์สีย่งออกมา เพื่อถอืเงนิสด หรอืเขา้ลงทุนในสนิทรพัยค์วามเสีย่ง
น้อย เช่น ทองค า และ พนัธบตัรรฐับาล โดยอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลปรบัลดลงจากวนัที ่1 ตุลาคม 2562 ที่ 1.5% 
ลงมาต ่าสุดที ่0.8% ในช่วงเดอืนมนีาคม และปิดที ่1.13% ณ สิน้เดอืนเมษายน 2563 

อย่างไรกด็ ีดชันีกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์และกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ ไดม้กีารปรบัตวัลงมา
สะทอ้นถงึโอกาสทีร่ายได ้รวมถงึเงนิปันผลทีอ่าจจะลดลงไปแล้ว ทัง้นี้ อตัราการเพิม่ขึน้ของจ านวนผูต้ดิเชื้อทีม่แีนวโน้มลดลง 
ประกอบกบัรฐับาลได้มกีารออกมาตรการดูแลและเยยีวยาเศรษฐกจิจากผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งมกีารใชท้ัง้มาตรการ
ทางการเงนิและการคลงัควบคู่กนัไปโดยคดิเป็นมลูค่ากว่า 10% ของ GDP นอกจากนี้หลายประเทศรวมถงึไทยเริม่เตรยีมแผน
ผ่อนปรนมาตรการ Lockdown ในเดอืนพฤษภาคม-มถิุนายน ซึ่งจะช่วยใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิกลบัมาฟ้ืนตวั ส่งผลบวกต่อ
ผลการด าเนินงานกลุ่ม Property Fund/REIT แบบค่อยเป็นค่อยไป โดยคาดว่าสถานการณ์จะกลบัสู่ระดบัปกตใินปี 2564 ท า
ใหอ้ตัราผลตอบแทนจากเงนิปันผลในปี 2564 สงูถงึ 6%  
 

ทัง้นี้ บรษิทัขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ทีไ่ดม้อบความไวว้างใจให้บรษิทับรหิารเงนิลงทุนของ

ท่าน บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสูงทีสุ่ดต่อไป  และ

หากท่านมขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั หมายเลข

โทรศพัท ์02-286-3484 หรอืทีอ่เีมล lhfund@lhfund.co.th 

 

ขอแสดงความนับถอื 

              บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั I (LHPROP-I) 

รายช่ือผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั I (LHPROP-I) 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั I (LHPROP-I) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั I 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 
 

 
 

 
 

 

   ขอ้มลู ณ วนัที ่30 เมษายน 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั I (LHPROP-I) 

-  เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

-  ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทียบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกับผลติภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่ง
ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

-  ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 

 
รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

  

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 2,651,634,722.05         100.50         

พนัธบตัรรฐับาล

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 141,955,893.46            5.38            

เงนิฝากธนาคาร 366,505,459.29            13.89           

หน่วยลงทุน 2,143,173,369.30         81.23           

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (13,284,618.10)            (0.50)           

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 2,638,350,103.95           100.00           
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั I (LHPROP-I) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์

มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 13.89 366,255,464.06 366,505,459.29

          รวมเงินฝากธนาคาร 13.89 366,505,459.29

พนัธบตัรรฐับาล

ธนาคารแห่งประเทศไทย 5.38 142,000.00 141,955,893.46

          รวมพนัธบตัรรฐับาล 5.38 141,955,893.46

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ซ.ีพ.ีทาวเวอร์ โกรท 3.18 7,235,700.00 83,934,120.00

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอร์พาร์ค 2.15 2,988,200.00 56,775,800.00

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยส์นามบนิสมุย 1.08 2,132,800.00 28,366,240.00

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก้ โลตสั รเีทล 10.35 14,685,800.00 273,155,880.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 14.51 12,871,600.00 382,930,100.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอส ไพรม ์โกรท 1.39 3,020,700.00 36,550,470.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์กลเด้นเวนเจอร์ 4.36 7,617,700.00 115,027,270.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค .อ.ี รเีทล 0.40 1,644,700.00 10,608,315.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 2.47 4,489,300.00 65,094,850.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์หมราช 2.70 8,800,400.00 71,283,240.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 9.88 16,295,835.00 260,733,360.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดุสติธานี 0.27 1,975,000.00 7,031,000.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พรอ็พเพอร์ตี้ 3.77 6,864,200.00 99,530,900.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอมตะซมัมทิโกรท 1.30 3,368,800.00 34,361,760.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ คอมเมอร์เชยีล โกรท 0.32 1,401,200.00 8,337,140.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 3.65 8,099,812.00 96,387,762.80

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ 10.77 18,222,419.00 284,269,736.40

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท 5.84 9,340,700.00 154,121,550.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย 1.14 2,742,000.00 30,162,000.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 1.69 2,799,489.00 44,511,875.10

          รวมหน่วยลงทนุ 81.23 2,143,173,369.30

รวมเงินลงทนุ 100.50 2,651,634,722.05

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.50 -13,284,618.10

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 2,638,350,103.95

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั I (LHPROP-I) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดติสงูสุด มคีวามเสีย่งต ่าทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑ์
สงูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบั
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA 

A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งู แต่อาจไดร้บั
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BBB มีความเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้ มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสี่ยงในระดบัสูง ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่น ๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึ่ง
อาจส่งใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสี่ยงในระดบัสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ 
และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สงูทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นตาม
ก าหนดอย่างชดัเจน โดยต้องอาศยัเงื่อนไขทีเ่อื้ออ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ อย่างมากจงึจะมี
ความสามารถในการช าระหนี้ได ้

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินัดช าระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ามก าหนด 

อนัดบัเครดติจาก AA ถึง C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อท้ายเพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของ
อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั I (LHPROP-I) 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มีอายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิที่แข็งแกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะได้รบัความ

คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว

ซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระหนี้

ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อนัดบัเครดติทุกประเภททีจ่ดัโดย TRIS Rating เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี้ในตระกูลเงนิบาท ซึง่สะทอ้นความสามารถใน

การช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ TRIS Rating ยงัก าหนด “แนวโน้มอนัดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ

เปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิ

การเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอันดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ

ช าระหนี้ของหน่วยงานนัน้ ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ 

Stable หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลีย่นแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สูงสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถอืภายในประเทศไทย ซึ่งก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนั
โดยรฐับาล 

AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สูงมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบั ความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั I (LHPROP-I) 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกิจจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย การ
ช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ ๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและความสามารถ
ในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่าอย่างมนีัยส าคญัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศ
ไทย การปฏบิตัติามเงือ่นไขของตราสารหนี้และขอ้ผกูพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบนั แต่ความมัน่คงยงั
จ ากดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาอย่างต่อเน่ืองนัน้ไม่แน่นอน 
ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อื้อต่อการด าเนินธุรกจิและ
การพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้ใน
ปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สงูสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบกบั

ผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อนัดบัความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรบัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิลว้จะ

ก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอืสูงเป็นพเิศษ

จะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัที่น่า

พอใจเมื่อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น  ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าว

จะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั I (LHPROP-I) 

B (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนเมื่อ

เปรยีบเทยีบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสูง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนั

ทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พเิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถือทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิม่เติมต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่

มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าว ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบั “AAA (tha)” หรอือนัดบัทีต่ ่ากว่า “CCC (tha)” 

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ใหน้ัก

ลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลง

ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึง่บ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหส้งูขึน้ “สญัญาณลบ” 

จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืให้ต ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีที่อนัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะไดร้บั

การปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั I (LHPROP-I) 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 

 
 

 
 

 
 

รายชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

ล าดบั ช่ือหลกัทรพัย ์ ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน 

1 ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท CPNREIT 14.51 

2 ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ FTREIT 10.77 

3 กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก ้โลตสั รเีทล โกรท TLGF 10.35 

4 ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท WHART 9.88 

5 ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท IMPACT 5.84 

6 ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์กลเดน้เวนเจอร์ GVREIT 4.36 

7 ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าไทยแลนด ์ไพรม์ พรอ็พเพอรต์ี ้ TPRIME 3.77 

8 ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท AIMIRT 3.65 

9 กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ซ.ีพ.ีทาวเวอร ์โกรท CPTGF 3.18 

10 ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์หมราช HREIT 2.70 

 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 141,955,893.46   5.38          

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 366,505,459.29   13.89         

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                   -            

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                   -            

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 0% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั I (LHPROP-I) 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหวา่งวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 
 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสยีงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสยีงได้ที่ website ของ

บรษิทัจดัการ www.lhfund.co.th 

 

 
  

รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลสั I มีการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่     

1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2563 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)  

หมายเหตุ :  ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวข้องกบักองทุนรวม ได้ที่บรษิัทจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของ

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั I (LHPROP-I) 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั I (LHPROP-I) 

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 
หมายเหต ุ*รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 
 
 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั I (LHPROP-I) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 16,688.84 0.533 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 584.11 0.019 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 4,172.21 0.133 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.27

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 29.83 0.001 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 3.55 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 150.48 0.005 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 21,629.02 0.691

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 2,060.50 0.066 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั(ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั I (LHPROP-I) 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั I 
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม  (ราคาทุน 2,192,982,850.37 บาท) 2,285,129,262.76    
เงนิฝากธนาคาร 366,255,464.06       
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ 3,964,246.63          
ค่าใช้จ่ายรอตดับญัช-ีสทุธิ 15,580.06              
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 695,255.18            
รวมสนิทรพัย์ 2,656,059,808.69    

หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2,852,111.62          
เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 9,862,007.76          
เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 4,860,533.80          
หนี้สนิอืน่ 135,051.56            
รวมหนี้สนิ 17,709,704.74        
สนิทรพัยส์ทุธิ 2,638,350,103.95    

สนิทรพัยส์ทุธิ
ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 2,520,543,675.09    
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล 359,853,836.00       
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน (242,047,407.14)
สนิทรพัยส์ทุธิ 2,638,350,103.95    

สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วย 10.4673
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) 252,054,367.4807
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั I (LHPROP-I) 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั I 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือย่อ จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัรา

ดอกเบีย้

วนัครบก าหนด

  

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่45/182/62 CB20507A 116,000,000.000        115,982,116.28 5.08 - 7 พฤษภาคม 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่52/182/62 CB20625A 26,000,000.000          25,973,777.18 1.14 - 25 มถุินายน 2563

       141,955,893.46 6.22

  

  

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั DIF 2,799,489.000          44,511,875.10 1.95 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ คอมเมอร์เชยีล โกรท AIMCG 1,401,200.000           8,337,140.00 0.37 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท AIMIRT 8,099,812.000          96,387,762.80 4.22 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอมตะซมัมทิโกรท AMATAR 3,368,800.000          34,361,760.00 1.50 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อ.ี รเีทล BKER 1,644,700.000          10,608,315.00 0.46 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ BOFFICE 4,489,300.000          65,094,850.00 2.85 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท CPNREIT 12,871,600.000        382,930,100.00 16.76 -

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ซ.ีพ.ีทาวเวอร์ โกรท CPTGF 7,235,700.000          83,934,120.00 3.67 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดุสติธานี DREIT 1,975,000.000           7,031,000.00 0.31 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ FTREIT 18,222,419.000        284,269,736.40 12.44 -

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอร์พาร์ค FUTUREPF 2,988,200.000          56,775,800.00 2.48 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์กลเด้นเวนเจอร์ GVREIT 7,617,700.000        115,027,270.00 5.03 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์หมราช HREIT 8,800,400.000          71,283,240.00 3.12 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท IMPACT 9,340,700.000        154,121,550.00 6.74 -

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยส์นามบนิสมุย SPF 2,132,800.000          28,366,240.00 1.24 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอส ไพรม ์โกรท SPRIME 3,020,700.000          36,550,470.00 1.60 -

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก้ โลตสั รเีทล โกรท TLGF 14,685,800.000        273,155,880.00 11.95 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พรอ็พเพอร์ตี้ TPRIME 6,864,200.000          99,530,900.00 4.36 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท WHART 16,295,835.000        260,733,360.00 11.41 -

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย TFFIF 2,742,000.000          30,162,000.00 1.32 -

     2,143,173,369.30 93.78
      2,285,129,262.76 100.00

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

รวมเงินลงทนุ - 100% (ราคาทนุ 2,192,982,850.37 บาท) 

พนัธบตัร

รวม พนัธบตัร

หุน้สามญั

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

ขนสง่และโลจสิตกิส์

รวม หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั I (LHPROP-I) 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั I 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 
 

 
 
 

(หน่วย : บาท)

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

รายไดจ้ากการลงทุน

รายไดจ้ากเงนิปันผล 99,055,578.34

รายไดจ้ากดอกเบี้ย 1,816,063.25

รายไดอ้ื่น 300.00             

รวมรายได้ 100,871,941.59

คา่ใชจ่้าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ                                                                               16,688,836.95

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์                                                                       584,109.26

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน                                                                              4,172,209.21

คา่สอบบญัชี 29,835.26

คา่ใชจ่้ายอื่นๆ ในการด าเนินโครงการ 1,951,624.25

รวมคา่ใชจ่้าย 23,426,614.93

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 77,445,326.66

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิ้น (100,569,451.51)

ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิ้น (548,982,025.28)

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ (649,551,476.79)

การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงาน (572,106,150.13)


