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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ อินฟรา เฟลก็ซิเบิล A (LHPROPIA) 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ อินฟรา เฟลก็ซิเบิล A (LHPROPIA) 

ประเภทโครงการ :  กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมทีเ่น้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ 

นโยบายการลงทุน :  กองทุนมนีโยบายการลงทุนในหลกัทรพัย์ และ/หรอืตราสารในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์
และ/หรือ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน  
ทีจ่ดทะเบยีนทัง้ในประเทศไทย ประเทศอื่นในเอเชยี และประเทศออสเตรเลยี โดยเฉลี่ยในรอบ 
ปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน  

  ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรอืเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบส าคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถงึหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไว้
ในโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
ทัง้นี้ กองทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศได ้ไม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

  กองทุนอาจจะพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อป้องกนัความเสี่ยง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตาม
ดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนซึง่จะพจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง เช่น ทิศทางแนวโน้มของค่าเงนิ ในกรณีที่คาดการณ์ว่าค่าเงนิดอลลาร์สหรฐัมแีนวโน้ม
อ่อนค่าลง ผูจ้ดัการกองทุนอาจพจิารณาลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสี่ยงด้าน
อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศในสดัส่วนทีค่่อนขา้งมาก แต่หากในกรณีทีค่่าเงนิดอลลารส์หรฐั
มแีนวโน้มแขง็ค่าขึ้น ผู้จดัการกองทุนอาจพจิารณาไม่ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ หรอือาจลงทุนในสดัส่วนน้อย อย่างไรก็ตาม
หากผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาว่าการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์
ของผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืท าใหผู้้ถือหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ที่อาจไดร้บั ผูจ้ดัการกองทุนอาจไม่
ป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจากนี้การท าธุรกรรมป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าว
อาจมตีน้ทุนซึง่ท าใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ 

  ทัง้นี้  กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) ตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) ตราสารทุน
ของบรษิัททีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนซื้อขายในตลาด (Unlisted Securities) และตราสารหนี้ที่มอีนัดบัความ
น่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) 
อย่างไรกต็าม กองทุนอาจมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่วัตราสารหรอืทีผู่อ้อก
ตราสารต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้ 
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) เฉพาะในกรณีทีต่ราสารหนี้นัน้ไดร้บัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถือที่ตวัตราสารหรอืที่ผู้ออกตราสารในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 
หรอืตราสารทุนที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณี ในขณะทีก่องทุน
ลงทุนเท่านัน้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ อินฟรา เฟลก็ซิเบิล A (LHPROPIA) 

 
 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี ้พลสั A 

  

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน   

ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2563 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2564 มาเพื่อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 
 

 ตลาด Asian REITs  

ราคาของสนิทรพัยเ์สีย่งทัว่โลก รวมถงึ Asian REITs ในช่วงเดอืนพฤศจกิายน 2563 เป็นต้นมา พลกิกลบัมาเป็น

ขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข่าวความคบืหน้าในการพฒันาวคัซีน ป้องกนั COVID-19 รวมถึง นาย โจ ไบเดน ไดร้บัชยัชนะ    

ในการเลอืกตัง้ประธานาธบิดสีหรฐั ท าใหต้ลาดคลายความกงัวลในประเดน็สงครามการคา้ระหว่าง สหรฐัอเมรกิาและจนี ทีม่ี

มาอย่างต่อเนื่องในช่วงปีทผี่านมา  

จากความส าเร็จในการพัฒนาวคัซีน ป้องกัน COVID-19 รวมถึงการเร่งการกระจายวคัซีนให้กับประชากรใน

ประเทศเพื่อใหเ้กดิภูมติ้านทานหมู่ (heard immunity) โดยเฉพาะในฝัง่ประเทศพฒันาแล้ว ส่งผลใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิ

เริ่มกลับมาขบัเคลื่อนอีกครัง้ หลงัจากที่ถูก Lockdown ไปก่อนหน้าจากภาวะโรคระบาด ท าให้นักวิเคราะห์ปรบัเพิ่ม

ประมาณการก าไรของบรษิทัจดทะเบยีน รวมถงึ ประมาณการเศรษฐกจิโลกในปี 2564 ดว้ย 

มุมมองการลงทุนในระยะถดัไป ประเมนิว่าการลงทุนใน REITs ยงัคงมคีวามน่าสนใจ จากเหตุผลดงันี้ 1) REITs 

ยงัคงไดร้บัประโยชน์จากปรมิาณเงนิอดัฉีดเพื่อพยุงเศรษฐกจิของประเทศต่าง ๆ นอกจากนี้จากแนวโน้มอตัราดอกเบี้ยทีจ่ะ

ยงัอยู่ในระดบัต ่าอย่างต่อเนื่อง ท าใหต้้นทุนทางการเงนิของ REITs อยู่ในระดบัต ่า 2) ความคบืหน้าในการกระจายวคัซนีให้

ประชาชนในประเทศ จะท าให้มกีารเปิดเมอืงได้รวดเรว็ขึ้น เป็นผลบวกต่อเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะ REITs ในกลุ่ม    

ค้าปลีก และ โรงแรม ที่ได้รบัผลกระทบในทางลบอย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา 3) ส่วนต่างของผลตอบแทนจากเงิน           

ปันผลเปรยีบเทยีบกบัผลตอบแทนระยะยาวตราสารหนี้ (yield spread) อยู่ในระดบัสงู และยงัสงูกว่าค่าเฉลีย่ในอดตีอกีดว้ย 

ในขณะที่ความเสี่ยงในการลงทุนที่ต้องจบัตาประกอบด้วย แนวโน้มอตัราดอกเบี้ยที่อาจขยบัเร็วขึ้นกว่าที่นักวิเคราะห์

คาดการณ์ หลงัจากทีเ่ริม่เหน็สญัญาณเงนิเฟ้อทีเ่ร่งตวัขึน้ รวมถงึ ความเสีย่งจากการะบาดของ COVID สายพนัธุใ์หม่ จาก

การเปิดเมอืง   

 

 



 

 

4 

 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ อินฟรา เฟลก็ซิเบิล A (LHPROPIA) 

ทัง้นี้ บรษิทัขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ทีไ่ดม้อบความไวว้างใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุน

ของท่าน บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดต่อไป

และหากท่านมขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั 

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

 

 

ขอแสดงความนับถอื 

             บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ อินฟรา เฟลก็ซิเบิล A (LHPROPIA) 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ อินฟรา เฟลก็ซิเบิล A (LHPROPIA) 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ อินฟรา เฟลก็ซิเบิล A (LHPROPIA) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ชนิดสะสมมลูค่า 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 
 

 
 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 เมษายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8 

 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ อินฟรา เฟลก็ซิเบิล A (LHPROPIA) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมลูค่า 
ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 
 

 
 

 
 

 
ขอ้มลู ณ วนัที ่30 เมษายน 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ อินฟรา เฟลก็ซิเบิล A (LHPROPIA) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ชนิดจา่ยเงินปันผล 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 
 

 
 

     
ขอ้มลู ณ วนัที ่30 เมษายน 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ อินฟรา เฟลก็ซิเบิล A (LHPROPIA) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ชนิดเพื่อการออมและจา่ยเงินปันผล 
ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 

 
 

 

         
 ขอ้มลู ณ วนัที ่30 เมษายน 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ อินฟรา เฟลก็ซิเบิล A (LHPROPIA) 

-  เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุน
รวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

-  ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนั
ถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

-  ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 

 
รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 2,341,790,245.20        98.07               

เงนิฝากธนาคาร 85,472,191.28            3.58                

หน่วยลงทุน 2,256,318,053.92        94.49               

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ 93,707,195.41            3.92                

หน่วยลงทุน 93,707,195.41            3.92                

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (37,510,195.43)           (1.57)               

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น (37,510,195.43)           (1.57)               

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (14,216,963.84)           (0.60)               

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 2,387,976,034.92          100.00                
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ อินฟรา เฟลก็ซิเบิล A (LHPROPIA) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
 มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

JPMORGAN CHASE BANK 2.36 182,955,927.15 56,373,037.54

ธนาคาร แอลจที ี(สงิคโปร์) จ ากดั 0.00 0.00 0.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1.22 29,079,739.49 29,099,153.74

          รวมเงินฝากธนาคาร 3.58 85,472,191.28

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น -1.57 1,524,636,485.00 -37,510,195.43

          รวมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า -1.57 -37,510,195.43

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (REIT) 8.33 2,727,910.00 198,995,166.77

ASCOTT BUSINESS TRUST 2.03 1,946,800.00 48,403,782.89

CapitaLand Integrated Commercial Trust 6.88 3,258,000.00 164,301,542.73

CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 2.57 1,896,550.00 61,389,696.26

CDL HOSPITALITY TRUSTS (REIT) 1.01 825,000.00 24,188,896.88

Far East Hospitality Trust 0.47 760,000.00 11,230,684.92

FRASERS CENTREPIONT TRUST (REIT) 2.58 1,080,000.00 61,557,663.96

FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL (REIT) 4.12 2,850,000.00 98,268,493.05

KEPPEL DC REIT (REIT) 2.87 1,087,700.00 68,629,922.74

KEPPEL REIT (REIT) 3.04 2,498,200.00 72,660,936.43

LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 1.04 1,300,000.00 24,851,526.05

MANULIFE US REIT 2.08 2,103,700.00 49,783,808.06

MAPLETREE COMMERCIAL TRUST (REIT) 5.38 2,501,902.00 128,518,755.24

MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL (REIT) 3.11 2,901,000.00 74,169,666.83

MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST (REIT) 4.97 1,789,263.00 118,771,630.42

MAPLETREE LOGISTICS TRUST (REIT) 5.51 2,820,000.00 131,629,819.62

NEXT FUNDS REIT NOMURA ETF 1.94 73,000.00 46,347,339.38

SUNTEC REIT (REIT) 2.96 1,970,000.00 70,698,428.19

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าโลตสัส ์รเีทล โกรท 5.27 8,227,800.00 125,885,340.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 7.79 9,493,400.00 186,070,640.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 5.89 10,661,648.00 140,733,753.60

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พรอ็พเพอร์ตี้ 0.36 814,800.00 8,555,400.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 1.26 2,502,434.00 30,029,208.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ 5.92 10,791,812.00 141,372,737.20

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท 4.07 5,314,200.00 97,249,860.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

B&I CAPITAL 3.92 11,300.00 93,707,195.41

     หมวดธุรกจิทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

GOODMAN GROUP 2.96 154,660.00 70,736,628.60

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 0.05 106,341.00 1,286,726.10

          รวมหน่วยลงทนุ 98.41 2,350,025,249.33

รวมเงินลงทนุ 100.42 2,397,987,245.18

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.42 -10,011,210.26

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 2,387,976,034.92

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ อินฟรา เฟลก็ซิเบิล A (LHPROPIA) 

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซื้อขายลว่งหน้า 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์ มลูค่าสญัญา

(Notional Amount)

% NAV วนัครบก าหนด ก าไร/ขาดทุน

(Net Gain/Loss)

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 10,935,000.00 0.0019 11 Jun 2021 46,379.70

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 12,230,000.00 0.0055 11 Jun 2021 131,502.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 41,242,000.00 0.0046 11 Jun 2021 108,733.70

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 22,383,860.00 (0.0088) 11 Jun 2021 (210,061.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 21,321,375.00 (0.0054) 11 Jun 2021 (130,125.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 31,865,350.00 0.0174 14 May 2021 414,700.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 4,528,400.00 (0.0019) 14 May 2021 (45,840.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 12,738,600.00 (0.0055) 11 Jun 2021 (131,400.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 359,112,600.00 (0.4334) 11 Jun 2021 (10,348,616.25)

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 8,338,320.00 (0.0143) 14 May 2021 (340,719.68)

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 300,263,550.00 (0.4414) 14 May 2021 (10,540,123.25)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 457,754,000.00 (0.4789) 16 Jul 2021 (11,436,060.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 116,364,250.00 (0.1858) 14 May 2021 (4,437,399.65)

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 21,972,300.00 0.0068 27 Aug 2021 162,493.10

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 25,152,000.00 0.0098 25 Jun 2021 234,003.20

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 21,961,450.00 0.0065 30 Jul 2021 155,143.80

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 45,543,000.00 (0.0491) 28 May 2021 (1,171,612.50)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 10,930,430.00 0.0012 25 Jun 2021 28,806.40

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น USD/THB

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น AUD/THB

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น JPY/THB

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น SGD/THB
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ อินฟรา เฟลก็ซิเบิล A (LHPROPIA) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวามเสีย่งต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที่อยู่ใน
ระดบั AAA 

A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ ค่อนขา้งชดัเจน 
ซึง่อาจส่งใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสงูมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑต์ ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงื่อนไขทีเ่อือ้อ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่น ๆ อย่างมาก
จงึจะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

D เป็นระดบัที่อยู่ในสภาวะผิดนัดช าระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตาม
ก าหนด 

อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ยเพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของ
อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

 

    ประเภท                       ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร JPMORGAN CHASE BANK 56,373,037.54                     

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 29,099,153.74                     
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ อินฟรา เฟลก็ซิเบิล A (LHPROPIA) 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะไดร้บัความ

คุ้มครองจากการผิดนัดช าระหนี้ที่ดีกว่าอนัดบัเครดิตในระดบัอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รบัอันดับเครดิตในระดับ

ดงักล่าวซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระ

หนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภททีจ่ ัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ ในตระกูลเงินบาท ซึง่สะท้อน

ความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็น

สกุลเงนิตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ TRIS Rating ยงัก าหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดติ” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปไดข้องการ

เปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะ

เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่ง 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) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของอนัดบัความน่าเชือ่ถอืภายในประเทศไทย ซึง่ก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถือนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่มคีวามเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้
ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้า
ประกนัโดยรฐับาล 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ อินฟรา เฟลก็ซิเบิล A (LHPROPIA) 

AA(tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้สูงมากเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดย
ระดบัความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ไดต้รงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

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

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ต ่าอย่างมีนัยส าคญัเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย การปฏิบตัิตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปได้ในปัจจุบนั แต่
ความมัน่คงยังจ ากัดอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คืนตามก าหนดเวลาอย่าง
ต่อเนื่องนัน้ไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อื้อต่อการด าเนินธุรกิจ
และการพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้
ในปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สงูสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อนัดบัความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรบัอนัดบั

ความน่าเชื่อถือที่มคีวามเสีย่ง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดย

ปกตแิล้วจะก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอื

สงูเป็นพเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่า

พอใจเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรกด็ ีระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ อินฟรา เฟลก็ซิเบิล A (LHPROPIA) 

ดงักล่าวจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บั

การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาที่ไม่แน่นอน

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะ

ไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน

สูงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามข้อ

ผกูพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชีพ้เิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะ

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

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือ

ในระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ให้
นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืให้
สงูขึน้ “สญัญาณลบ” จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความ
น่าเชื่อถอือาจจะไดร้บัการปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบั
ช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ อินฟรา เฟลก็ซิเบิล A (LHPROPIA) 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 
 

 
 
 
 

 
 

 
รายชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 

มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 
 
 
 
 

 

 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - -              

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 85,472,191.28                     3.58             

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                                   -              

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                                   -              

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทนุ

1 CPNREIT 7.79

2 1343 JP 1.94

3 FTREIT 5.92

4 WHART 5.89

5 LPF 5.27

6 IMPACT 4.07

7 AIMIRT 1.26

8 TPRIME 0.36

9 AREIT SP 8.33

10 CICT SP 6.88

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท

NEXT FUNDS REIT NOMURA ETF

ช่ือหลกัทรพัย์

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้

CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าโลตสัส ์รเีทล โกรท

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พรอ็พเพอร์ตี้

ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (REIT)

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 0% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ อินฟรา เฟลก็ซิเบิล A (LHPROPIA) 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหวา่งวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสยีงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสยีงได้ที่ website ของ

บรษิทัจดัการ www.lhfund.co.th 

 

 

 

รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี ้อนิฟรา เฟลก็ซเิบลิ A มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลา

ตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2563 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2564 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- ไม่ม ี- 

หมายเหต:ุ ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนรวม ได้ทีบ่รษิทัจดัการโดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทั

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั www.lhfund.co.thและส 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 อินฟรา เฟลก็ซิเบิล A (LHPROPIA) 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

 
 
 

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย-์เงินบาท 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 
                            หมายเหตุ *รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 
 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะหแ์ละ

ข้อมลูข่าวสาร

จดัเย่ียมชม

บริษัท

สมัมนา เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน) P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี้ จ ากดั P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จ ากดั P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัยอ์าร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัยพ์ฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยก์สกิรไทย จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั 9,187.89 0.84

2 บรษิทัหลกัทรพัยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 78,680.27 7.16

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 139,523.71 12.69

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน)  36,396.09 3.31

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตินาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 261,611.06 23.80

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 392,117.76 35.67

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 57,478.81 5.23

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 20,587.23 1.87

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั 103,717.95 9.43

1,099,300.77 100%รวม
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ อินฟรา เฟลก็ซิเบิล A (LHPROPIA) 

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย-์ฮ่องกงดอลลาร ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 
หมายเหต ุ*รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 
 
 

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย-์เยนดอลลาร ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 
หมายเหต ุ*รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 
 

 
ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย-์สิงคโปรด์อลลาร ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 
                     หมายเหตุ *รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 

 
 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 25,018.83 25.01

2 บรษิทัหลกัทรพัยด์บีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 38,313.96 38.30

3 บรษิทัหลกัทรพัยย์โูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั 36,690.67 36.68

100,023.46 100%รวม

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั              1,210,734.00                     14.03 

2 บรษิทัหลกัทรพัยด์บีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั              2,628,380.00                     30.45 

3 บรษิทัหลกัทรพัยย์โูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั              4,792,760.00                     55.52 

8,631,874.00 100%รวม

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 20,423.57 14.73

2 บรษิทัหลกัทรพัยด์บีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 77,704.64 56.05

4 บรษิทัหลกัทรพัยย์โูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั 40,498.90 29.21

138,627.11 100%รวม
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ อินฟรา เฟลก็ซิเบิล A (LHPROPIA) 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอร์ตี้ อนิฟรา เฟลก็ซเิบลิ A 0.9198

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 17,863.74 0.663 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 428.73 0.016 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 3,574.86 0.133 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.27

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 31.52 0.001 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 14.14 0.001 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 182.71 0.007 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 22,095.70 0.821

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 8,121.27 0.301 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ อินฟรา เฟลก็ซิเบิล A (LHPROPIA) 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ อินฟรา เฟลก็ซิเบิล A 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม  (ราคาทุน 2,440,555,508.10 บาท) 2,350,025,249.33   
เงนิฝากธนาคาร 85,452,777.03       
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ 7,972,166.32         
ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัช ี- สทุธิ 38,343.73             
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน -                     
ลกูหนี้สญัญาซือ้ขายเงนิตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสทุธิ -                     
รวมสนิทรพัย์ 2,443,488,536.41

หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,294,266.33         
เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน -                     
เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 14,603,809.07       
เจ้าหนี้สญัญาซือ้ขายเงนิตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสทุธิ 37,510,195.43       
หนี้สนิอืน่ 104,230.66           
รวมหนี้สนิ 55,512,501.49       
สนิทรพัยส์ทุธิ 2,387,976,034.92

สนิทรพัยส์ทุธิ
ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 2,353,825,376.86   
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล 521,053,889.23
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน (486,903,231.17)
สนิทรพัยส์ทุธิ 2,387,976,034.92

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

ชนดิสะสมมลูค่า 10.1451               

ชนดิเพือ่การออมและสะสมมลูค่า 10.0883               
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 10.1451               
ชนดิเพือ่การออมและจ่ายเงนิปันผล 10.1170               
ชนดิช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์ 10.1414               

จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 49,140.5594          
ชนดิเพือ่การออมและสะสมมลูค่า 76,685.9378          
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 234,724,050.6141  
ชนดิเพือ่การออมและจ่ายเงนิปันผล 133,790.4020        
ชนดิช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์ 398,870.1694        

235,382,537.6827  
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 
 
 
 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัรา

ดอกเบีย้

วนัครบ

ก าหนด

  

NEXT FUNDS REIT NOMURA ETF 1343 JP         73,000.0000         46,347,339.38 1.97 -

ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST AREIT SP     2,727,910.0000        198,995,166.77 8.47 -

ASCOTT RESIDENCE TRUST ART SP     1,946,800.0000         48,403,782.89 2.06 -

CDL HOSPITALITY TRUSTS CDREIT SP       825,000.0000         24,188,896.88 1.03 -

CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST CICT SP     3,258,000.0000        164,301,542.73 6.99 -

CAPITALAND CHINA TRUST CLCT SP     1,896,550.0000         61,389,696.26 2.61 -

FRASERS CENTREPIONT TRUST FCT SP     1,080,000.0000         61,557,663.96 2.62 -

Far East Hospitality Trust FEHT SP       760,000.0000         11,230,684.92 0.48 -

FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL FLT SP     2,850,000.0000         98,268,493.05 4.18 -

KEPPEL DC REIT KDCREIT 

SP

    1,087,700.0000         68,629,922.74 2.92 -

KEPPEL REIT KREIT SP     2,498,200.0000         72,660,936.43 3.09 -

LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL LREIT SP     1,300,000.0000         24,851,526.05 1.06 -

MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST MAGIC SP     2,901,000.0000         74,169,666.83 3.16 -

MAPLETREE COMMERCIAL TRUST MCT SP     2,501,902.0000        128,518,755.24 5.47 -

MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST MINT SP     1,789,263.0000        118,771,630.42 5.05 -

MAPLETREE LOGISTICS TRUST MLT SP     2,820,000.0000        131,629,819.62 5.60 -

SUNTEC REIT SUN SP     1,970,000.0000         70,698,428.19 3.01 -

MANULIFE US REIT MUST SP     2,103,700.0000         49,783,808.06 2.12 -

GOODMAN GROUP GMG AU       154,660.0000         70,736,628.60 3.01 -

  

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั DIF       106,341.0000           1,286,726.10 0.05 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท AIMIRT     2,502,434.0000         30,029,208.00 1.28 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท CPNREIT     9,493,400.0000        186,070,640.00 7.92 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ FTREIT   10,791,812.0000        141,372,737.20 6.01 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท IMPACT     5,314,200.0000         97,249,860.00 4.14 -

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าโลตสัส ์รเีทล โกรท LPF     8,227,800.0000        125,885,340.00 5.36 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พรอ็พเพอร์ตี้ TPRIME       814,800.0000           8,555,400.00 0.36 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท WHART   10,661,648.0000        140,733,753.60 5.99 -

  

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES SEC-A BIARESA 

LE

        11,300.0000         93,707,195.41 3.99 -

        2,350,025,249.33 100.00รวมเงินลงทนุ - 100% (ราคาทนุ 2,440,555,508.10 บาท)

ทรสัต์ต่างประเทศ

หุน้สามญั

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

หน่วยลงทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ อินฟรา เฟลก็ซิเบิล A (LHPROPIA) 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 
 

 
  

(หน่วย : บาท)

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

รายไดจ้ากการลงทุน

รายไดจ้ากเงนิปันผล 49,776,015.48    

รายไดจ้ากดอกเบี้ย 27,805.08

รวมรายได้ 49,803,820.56

คา่ใชจ่้าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ                                                                               17,863,744.27

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์                                                                       428,729.86

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน                                                                              3,574,862.75

คา่สอบบญัชี 31,521.10

คา่ใชจ่้ายอื่นๆ ในการด าเนินโครงการ 8,322,282.24

รวมคา่ใชจ่้าย 30,221,140.22

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 19,582,680.34

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) อื่น

ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลี่ยน 12,563,383.95

ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิีเ่กดิขึน้จากสญัญาป้องกนัความเสี่ยง -                  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลี่ยน -                  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากสญัญาป้องกนัความเสี่ยง (27,811,729.16)

รวมรายได ้(คา่ใชจ่้าย) อื่น (15,248,345.21)

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิ้น (23,875,364.81)

ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิ้น 200,439,554.54

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ 176,564,189.73

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุน 161,315,844.52

การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงาน 180,898,524.86

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

ชนิดสะสมมูลคา่ชนิดสะสมมูลคา่ 2,501.89

ชนิดเพือ่การออมและสะสมมูลคา่ 13,073.37

ชนิดจ่ายเงนิปันผล 180,694,360.86

ชนิดเพือ่การออมและจ่ายเงนิปันผล 40,490.46

ชนิดชอ่งทางอเิล็กทรอนิกส์ชนิดชอ่งทางอเิล็กทรอนิกส์ 148,098.28

180,898,524.86


