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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสม ประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

นโยบายการลงทุน : กองทุนมนีโยบายทีจ่ะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย์ และ/หรอืตราสารดงัต่อไปน้ี โดยจะพจิารณาปรบั

สดัส่วนการลงทุนของหลกัทรพัย์ และ/หรอืตราสารดงักล่าวได้ตัง้แต่รอ้ยละ 0 - 100 ของมูลค่าทรพัย์สนิ

สุทธขิองกองทุน ซึ่งสดัส่วนการลงทุนขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนและตามความเหมาะสมกบั

สภาวการณ์ในแต่ละขณะ   

- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์/หน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์/

ตราสารอื่นใดทีใ่หส้ทิธใินการไดม้าหรอืทีม่ผีลตอบแทนอา้งองิกบัตราสารดงักล่าวขา้งตน้ หรอืกลุ่มของตรา

สาร/หน่วยลงทุนดงักล่าวขา้งตน้  

- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน/ตราสารอื่นใดทีใ่หส้ทิธใินการได้มาหรอืทีม่ผีลตอบแทน

อา้งองิกบัตราสารดงักล่าวขา้งตน้ 

- ตราสารแห่งหน้ี เงินฝากธนาคาร ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมถึงหลกัทรพัย์หรือ

ทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่ระบุไวใ้นโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื 

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

ทัง้น้ี กองทุนอาจจะพจิารณาลงทุนในหน่วย private equity ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

ทัง้น้ี ผู้จดัการกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์/หน่วยทรสัต์

ของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย/์หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน เป็นอนัดบัแรก 

แต่หากการลงทุนในหน่วยลงทุน และ/หรอืหน่วยทรสัต์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ผู้จดัการ

กองทุนอาจจะพจิารณาลงทุนในตราสาร และ/หรอืหลกัทรพัย์อื่น ซึ่งสดัส่วนการลงทุนขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจ

ของผูจ้ดัการกองทุนและตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะเพื่อประโยชน์ของกองทุนเป็น

หลกั 

กองทุนอาจลงทุนหรอืมีไว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดย

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอาจจะลงทุนใน

หรอืมไีวซ้ึง่ตราสารหน้ีทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทนุได ้(non - investment grade) และ

ตราสารหน้ีที่ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีว้

ซึง่ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 

 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์อนิฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซเิบิล้ 

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

ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2563 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2564 มาเพื่อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 ดชันี pf&reit index ปรบัตวัลดลงอย่างต่อเน่ือง จากระดบั 180.14 จุด ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2563 มาสู่ระดบั 173.07 

จุด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 คดิเป็นการปรบัตวัลดลง 3.9% โดยมสีาเหตุมาจากการแพร่ระบาดจากไวรสั COVID-19 ท าให ้

reit ในกลุ่มท่องเทีย่ว โรงแรม หา้งสรรพสนิคา้ อาคารส านักงาน ไดร้บัผลกระทบอย่างมาก 

ระยะสัน้ยงัคงผนัผวนตามการแพร่ระบาด COVID รอบล่าสุดที่เริม่ ณ ต้นเดอืน เม.ย. อย่างไรกต็าม เชื่อว่าผลต่อ

เศรษฐกจิของการระบาดครัง้นี้ไม่รุนแรงเท่าการระบาดรอบแรก เนื่องจากไม่มกีารปิดห้างสรรพสนิคา้ และไม่มเีคอร์ ฟิวหรอื

การหา้มเดนิทางขา้มจงัหวดั นอกจากนี้ การทยอยฉีด วคัซนี คาดว่าจะท าใหน้ักลงทุนมองขา้มการระบาดระยะสัน้ ประกอบ

กบั downside ไม่มาก เนื่องจาก valuation ทีถู่กทัง้ในแง่ dividend yield และ dividend yield gap โดยมอีตัราผลตอบแทน

จากเงนิปันผลจะสูงถึง 5.5% ในปีนี้ และ 6.5% ในปีหน้า ในขณะที ่พนัธบตัรรฐับาล 10 ปีอยู่ที่  2% ท าให ้Dividend yield 

gap ในปีหน้าเท่ากบั 4.5% สูงกว่าค่าเฉลี่ยที ่3.5%  ส าหรบัการปรบัขึน้ของ Bond yield ประเมนิว่ากระทบ sentiment การ

ลงทุนในระยะสัน้ แต่ระยะยาวถือว่าเป็นโอกาสในการลงทุน เนื่องจากการปรบัขึ้นของ Bond Yield ในรอบนี้ เป็นการปรบั

เพิม่ขึน้จากฐานทีต่ ่า ตามภาวะเศรษฐกจิทีฟ้ื่นตวั โดยคาด pf&reit index เคลื่อนไหวในกรอบ 160-190 จุด 

 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ทีไ่ดม้อบความไว้วางใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดต่อไป และหากท่าน

มขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั หมายเลขโทรศพัท ์

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 ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 

รายช่ือผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ชนิดจ่ายเงินปันผล 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 
 

 
 

 
   ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์

ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 

 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึ
ผลการด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 
 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 260,855,540.15             100.73               

เงนิฝากธนาคาร 23,283,562.15              8.99                  

หน่วยลงทุน 237,571,978.00             91.74                

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (1,882,005.71)               (0.73)                 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 258,973,534.44                100.00                  
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 8.99 23,278,909.17 23,283,562.15

          รวมเงินฝากธนาคาร 8.99 23,283,562.15

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยส์นามบนิสมุย 3.84 650,000.00 9,945,000.00

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าโลตสัส ์รเีทล โกรท 12.52 2,077,900.00 32,415,240.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 15.83 1,961,100.00 40,986,990.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์กลเด้นเวนเจอร์ 3.37 816,200.00 8,733,340.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 2.28 604,400.00 5,892,900.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์หมราช 1.75 574,600.00 4,539,340.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 12.00 2,372,436.00 31,078,911.60

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พรอ็พเพอร์ตี้ 3.98 954,700.00 10,310,760.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอมตะซมัมทิโกรท 0.91 240,000.00 2,352,000.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 4.53 984,987.00 11,721,345.30

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ 10.19 2,045,429.00 26,386,034.10

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท 9.27 1,237,700.00 24,011,380.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย 4.62 1,321,700.00 11,961,385.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 6.66 1,436,446.00 17,237,352.00

          รวมหน่วยลงทนุ 91.74 237,571,978.00

รวมเงินลงทนุ 100.73 260,855,540.15

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.73 -1,882,005.71

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 258,973,534.44

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวามเสี่ยงต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวามเสี่ยงในระดบัต ่า ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสูง ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน 
ซึง่อาจส่งใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

C มคีวามเสี่ยงในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงื่อนไขทีเ่อื้ออ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ อย่างมากจงึ
จะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินัดช าระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ามก าหนด 
อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อท้ายเพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของ

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

 

      ประเภท                     ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) AA-(FITCH) 23,283,562.15                       
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะไดร้บัความ

คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว

ซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระ

หนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได ้

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภททีจ่ ัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ ในตระกูลเงินบาท ซึ ่งสะท้อน

ความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็น

สกุลเงนิตราต่างประเทศ 

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

เปลีย่นแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิ

การเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ

ช าระหนี้ของหน่วยงานนัน้ๆ 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) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถอืภายในประเทศไทย ซึ่งก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก าหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรอืค ้า
ประกนัโดยรฐับาล 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 

AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทยีบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

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

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ต ่าอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย การปฏิบตัิตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปได้ในปัจจุบนั แต่
ความมัน่คงยงัจ ากดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง
นัน้ไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

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

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองค์กรหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้
ในปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สูงสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใตอ้นัดบัความน่าเชื่อถอืน้ีจะมอบใหส้ าหรบัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิล้ว

จะก าหนดให้กบัตราสารทางการเงนิที่ออกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีที่มรีะดบัความน่าเชื่อถือสูงเป็น

พเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่า

พอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าว
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 

จะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสูง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนั

ทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พเิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่

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

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ให้
นักลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถอืและแจง้แนวโน้มทศิทางของการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึง่บ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหส้งูขึน้ “สญัญาณ
ลบ” จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะ
ไดร้บัการปรบัขึ้น ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกติสญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลา
สัน้ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 

รายงานสรปุเงินลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 

 
 
 

 
 
 

รายชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 
 

 

 

 

 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ -                    -            

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 23,283,562.15     8.99           

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                    -            

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                    -            

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 CPNREIT 15.83

2 LPF 12.52

3 WHART 12.00

4 FTREIT 10.19

5 IMPACT 9.27

6 DIF 6.66

7 TFFIF 4.62

8 AIMIRT 4.53

9 TPRIME 3.98

10 SPF 3.84

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่ดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท

กองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยส์นามบนิสมุย

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่ไทยแลนด ์ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้

ช่ือหลกัทรพัย์

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่โลตสัส ์รเีทล โกรท

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูตอ่มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 



 

 

15 

 

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี ่website ของบรษิทั
จดัการ www.lhfund.co.th 

 

 

 

รายงานรายช่ือของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรคัเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล มีการท าธุรกรรมกับบุคคลที่

เกีย่วขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2563 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2564 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)  
 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนรวม ไดท้ีบ่รษิทัจดัการโดยตรง หรอืที ่website 

ของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 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.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะหแ์ละข้อมลู

ข่าวสาร

จดัเย่ียมชมบริษัท สมัมนา เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน) P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตีี้ 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 ์ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท์ จ ากดั P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด์ แอนด์ 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
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 

 
                         หมายเหตุ : * รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 
 
 
 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั 34,678.49 6.37

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 38,037.09 6.99

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 49,117.40 9.02

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 57,563.66 10.57

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตินาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 68,200.94 12.53

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  60,240.42 11.06

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 74,682.70 13.72

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 6,140.86 1.13

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 234.65 0.04

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั  155,550.72 28.57

544,446.93 100.00                        รวม

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอร์ตี้ แอนด ์อนิฟราสตรคัเจอร์ เฟลก็ซเิบิล้ 0.2301
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี  31 มีนาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 1,768.55 0.533 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.68

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 35.37 0.011 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 442.14 0.133 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 22.43 0.007 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 1049.79 0.316 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 3,318.28 1.000

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 544.45 0.164 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล  
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 
 
 

 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม  (ราคาทุน 285,947,841.08 บาท) 237,571,978.00    
เงนิฝากธนาคาร 23,278,909.17      
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ 4,652.98             
ค่าใช้จ่ายรอตดับญัช-ีสทุธิ -                    
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน -                    
สนิทรพัยอ์ืน่ -                    
รวมสนิทรพัย์ 260,855,540.15    

หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 358,113.60          
เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน -                    
เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 1,510,436.62       
หนี้สนิอืน่ 13,455.49           
รวมหนี้สนิ 1,882,005.71       
สนิทรพัยส์ทุธิ 258,973,534.44    

สนิทรพัยส์ทุธิ
ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 293,619,125.70    
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล 121,215,303.50
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน (155,860,894.76)
สนิทรพัยส์ทุธิ 258,973,534.44

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 8.8130               
ชนดิช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์ 9.1306               

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 28,714,222.4544  
ชนดิช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์ 647,690.1145      

29,361,912.5689  
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 

กองทุนเปิด แอล เอช  ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม

 (บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัรา

ดอกเบีย้

วนัครบ

ก าหนด

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั DIF 1,436,446.0000   17,237,352.00  7.26 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท AIMIRT 984,987.0000     11,721,345.30  4.93 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอมตะซมัมทิโกรท AMATAR 240,000.0000     2,352,000.00    0.99 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ BOFFICE 604,400.0000     5,892,900.00    2.48 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท CPNREIT 1,961,100.0000   40,986,990.00  17.25 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ FTREIT 2,045,429.0000   26,386,034.10  11.11 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์กลเด้นเวนเจอร์ GVREIT 816,200.0000     8,733,340.00    3.68 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์หมราช HREIT 574,600.0000     4,539,340.00    1.91 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท IMPACT 1,237,700.0000   24,011,380.00  10.11 -

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าโลตสัส ์รเีทล โกรท LPF 2,077,900.0000   32,415,240.00  13.64 -

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยส์นามบนิสมุย SPF 650,000.0000     9,945,000.00    4.19 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พรอ็พเพอร์ตี้ TPRIME 954,700.0000     10,310,760.00  4.34 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท WHART 2,372,436.0000   31,078,911.60  13.08 -

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย TFFIF 1,321,700.0000   11,961,385.00  5.03 -

237,571,978.00 100.00

237,571,978.00 100.00

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

ขนสง่และโลจสิตกิส์

รวม หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

รวมเงินลงทนุ - 100% (ราคาทนุ 285,947,841.08 บาท) 

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

หุน้สามญั

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 

กองทุนเปิด แอล เอช  ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย : บาท)

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

รายไดจ้ากการลงทุน

รายไดจ้ากเงนิปันผล 6,208,778.10

รายไดจ้ากดอกเบี้ย 12,282.46

รวมรายได้ 6,221,060.56

คา่ใชจ่้าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ                                                                               1,768,548.41

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์                                                                       35,371.04

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน                                                                              442,137.24

คา่สอบบญัชี 22,438.78

คา่ใชจ่้ายอื่นๆ ในการด าเนินโครงการ 1,596,079.85

รวมคา่ใชจ่้าย 3,864,575.32

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 2,356,485.24

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิ้น (57,684,787.07)

ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิ้น 20,219,995.74

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ (37,464,791.33)

การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงาน (35,108,306.09)

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

ชนิดจ่ายเงนิปันผล (35,009,399.41)

ชนิดชอ่งทางอเิล็กทรอนิกส์ (98,906.68)

(35,108,306.09)


