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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ เพื่อการเล้ียงชีพ (LHTPROPRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (LHTPROPRMF) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน ที่เน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม
อสงัหารมิทรพัย ์ 

 

นโยบายการลงทุน : กองทุนมนีโยบายการลงทุนในหลกัทรพัย ์และ/หรอืตราสารในกลุ่มอุตสาหกรรม
อสงัหารมิทรพัย ์(Property Sector Fund) ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศ โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัช ี     
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยแบ่งสดัส่วนการลงทุน ดงันี้ 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 65 
ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

2. ส่วนที่เหลอื กองทุนอาจลงทุนในหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ / 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่กิจการโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในหมวด
อสงัหารมิทรพัย์/ หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสาร
ของกองทุนอสงัหารมิทรพัย์ (REITs ETF)/ หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ รวมถึง    
ตราสารอื่นใดที่ให้สทิธใินการได้มาหรอืที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกบัตราสาร/หน่วยลงทุน/หุ้น
ดงักล่าวขา้งตน้ หรอืกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุน/หุน้ ดงักล่าวขา้งตน้ 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบส าคญั
แสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ใน
โครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
และอาจจะพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging)  

ทัง้นี้  กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบัการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)    
ตราสารทุนของบรษิัทที่ไม่ได้จดทะเบยีนซื้อขายในตลาด (ไม่รวมถึงหุ้นที่คณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัย์สัง่รบัเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้น
ดงักล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการกระจายการถอืหุน้รายย่อยตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยว่าดว้ยการรบัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธเิป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน) และตราสารหนี้
ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-
investment grade) อย่างไรกต็าม กองทุนอาจมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืที่
ตวัตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสารต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) หรอืตราสาร
ทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) เฉพาะในกรณีที ่    
ตราสารหนี้นัน้ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ตวัตราสารหรอืที่ผู้ออกตราสารในอนัดบัที่
สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) หรอืตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Listed 
Securities) แลว้แต่กรณี ในขณะทีก่องทุนลงทุนเท่านัน้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ เพื่อการเล้ียงชีพ (LHTPROPRMF) 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี ้เพื่อการเลีย้งชพี 

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์ แอนด ์ เฮา้ส ์ จ ากดั ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อ

รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2563 มาเพื่อโปรดทราบ 
 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 ตลาดอสงัหาริมทรพัย ์

 ดชันีกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์และกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ ปรบัตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง      
จากระดบั 252.59 ณ วนัที่ 1 พฤศจกิายน 2562 สู่ระดบั 200.49 ณ วนัที่ 30 เมษายน 2563 คดิเป็นการปรบัตัวลดลง 
20.6% โดยไดร้บัแรงกดดนัจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ทีท่วคีวามรุนแรงมากขึน้ โดยประเทศไทยไดม้กีาร
ประกาศปิดหา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้ และสถานบรกิารต่างๆ ในหลายจงัหวดัทัว่ประเทศตัง้แต่เดอืนมนีาคม-เมษายน ท าให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างมีนัยส าคัญ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลการด าเนินงานของกลุ่ม Property 
Fund/REIT โดยเฉพาะกลุ่มที่องิการท่องเที่ยว ส่งผลให้นักลงทุนมกีารขายสนิทรพัย์เสีย่งออกมา เพื่อถือเงนิสด หรอืเขา้
ลงทุนในสนิทรพัยค์วามเสีย่งน้อย เช่น ทองค า และ พนัธบตัรรฐับาล โดยอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลปรบัลดลงจาก
วนัที ่1 ตุลาคม 2562 ที ่1.5% ลงมาต ่าสุดที ่0.8% ในช่วงเดอืนมนีาคม และปิดที ่1.13% ณ สิน้เดอืนเมษายน 2563 

อย่างไรกด็ ีดชันีกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ไดม้กีารปรบัตวัลงมา
สะท้อนถงึโอกาสที่รายได้ รวมถึงเงนิปันผลที่อาจจะลดลงไปแล้ว ทัง้นี้  อตัราการเพิม่ขึ้นของจ านวนผู้ตดิเชื้อที่มแีนวโน้ม
ลดลง ประกอบกบัรฐับาลได้มกีารออกมาตรการดูแลและเยยีวยาเศรษฐกิจจากผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งมกีารใช้ทัง้
มาตรการทางการเงนิและการคลงัควบคู่กนัไปโดยคดิเป็นมูลค่ากว่า 10% ของ GDP นอกจากนี้หลายประเทศรวมถงึไทย
เริม่เตรยีมแผนผ่อนปรนมาตรการ Lockdown ในเดอืนพฤษภาคม-มถิุนายน ซึ่งจะช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลบัมา    
ฟ้ืนตวั ส่งผลบวกต่อผลการด าเนินงานกลุ่ม Property Fund/REIT แบบค่อยเป็นค่อยไป โดยคาดว่าสถานการณ์จะกลบัสู่
ระดบัปกตใินปี 2564 ท าใหอ้ตัราผลตอบแทนจากเงนิปันผลในปี 2564 สงูถงึ 6%  
 

 

ทัง้นี้ บรษิทัขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสงู ทีไ่ดม้อบความไวว้างใจให้บรษิทับรหิารเงนิลงทุน
ของท่าน บรษิัทยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสูงที่สุด
ต่อไปและหากท่านมขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์
จ ากดั หมายเลขโทรศพัท ์02-286-3484 หรอืทีอ่เีมลล ์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 เพื่อการเล้ียงชีพ (LHTPROPRMF) 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ เพื่อการเล้ียงชีพ (LHTPROPRMF) 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ เพื่อการเล้ียงชีพ (LHTPROPRMF) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช  ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 
 

 
 

 
 

 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 เมษายน 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ เพื่อการเล้ียงชีพ (LHTPROPRMF) 

- 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 2563 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 335,632,046.93            101.80        

เงนิฝากธนาคาร 25,335,089.23              7.68            

หน่วยลงทุน 310,296,957.70            94.12          

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (5,942,669.62)               (1.80)           

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 329,689,377.31               100.00          
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ เพื่อการเล้ียงชีพ (LHTPROPRMF) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 
 
 
 

 
 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 7.68 25,313,965.04 25,335,089.23

          รวมเงินฝากธนาคาร 7.68 25,335,089.23

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ซ.ีพ.ีทาวเวอร์ โกรท 3.06 870,400.00 10,096,640.00

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอร์พาร์ค 2.56 443,500.00 8,426,500.00

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยส์นามบนิสมุย 3.01 745,900.00 9,920,470.00

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก้ โลตสั รเีทล 11.13 1,973,200.00 36,701,520.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 16.57 1,836,700.00 54,641,825.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอส ไพรม ์โกรท 1.84 500,700.00 6,058,470.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์กลเด้นเวนเจอร์ 3.22 702,700.00 10,610,770.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค .อ.ี รเีทล 0.62 317,000.00 2,044,650.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 2.47 560,700.00 8,130,150.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์หมราช 2.61 1,064,000.00 8,618,400.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 10.38 2,139,823.00 34,237,168.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดุสติธานี 0.50 461,300.00 1,642,228.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พรอ็พเพอร์ตี้ 3.84 873,400.00 12,664,300.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอมตะซมัมทิโกรท 1.03 334,200.00 3,408,840.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 4.73 1,309,700.00 15,585,430.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ 10.36 2,188,524.00 34,140,974.40

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท 6.10 1,218,500.00 20,105,250.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย 5.04 1,509,400.00 16,603,400.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 5.05 1,047,797.00 16,659,972.30

          รวมหน่วยลงทนุ 94.12 310,296,957.70

รวมเงินลงทนุ 101.80 335,632,046.93

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -1.80 -5,942,669.62

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 329,689,377.31

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ เพื่อการเล้ียงชีพ (LHTPROPRMF) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวามเสีย่งต ่าทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 

AA มคีวามเสี่ยงต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่
อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที่อยู่
ในระดบั AAA 

A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งู แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกจิ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสี่ยงในระดบัสูง ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่า
ระดบัปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ ค่อนขา้ง
ชดัเจน ซึง่อาจส่งใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสี่ยงในระดบัสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า 
และอาจจะหมดความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิ
ตน้ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงือ่นไขทีเ่อื้ออ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ อย่าง
มากจงึจะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

D เป็นระดบัที่อยู่ในสภาวะผดินัดช าระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นได้ตาม
ก าหนด 

อนัดบัเครดติจาก AA ถึง C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อท้ายเพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพ
ของอนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

 

       ประเภท ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 25,335,089.23                   
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ เพื่อการเล้ียงชีพ (LHTPROPRMF) 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดีมาก และนักลงทุนจะได้รบั

ความคุ้มครองจากการผดินัดช าระหนี้ที่ดกีว่าอนัดบัเครดิตในระดบัอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รบัอนัดบัเครดติใน

ระดบัดงักล่าวซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการ

ช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภททีจ่ ัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ ในตระกูลเงินบาท ซึง่สะท้อน

ความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาท

เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ 

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

เปลีย่นแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะ

เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถใน

การช 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) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สูงสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถอืภายในประเทศไทย ซึ่งก าหนดโดย Fitch 
โดยอนัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิทีอ่อก
หรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ เพื่อการเล้ียงชีพ (LHTPROPRMF) 

AA(tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สูงมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดย
ระดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารทางการเงนิขัน้น้ีต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบ
ต่อความสามารถในการช าระหนี้ไดต้รงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้
อื่นทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถือค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
การช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและ
ความสามารถในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ต ่าอย่างมนีัยส าคญัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย การปฏบิตัติามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบนั แต่
ความมัน่คงยงัจ ากดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คืนตามก าหนดเวลาอย่าง
ต่อเนื่องนัน้ไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น
ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึ้นอยู่กบัสภาวะทีเ่อื้อต่อการด าเนิน
ธุรกจิและการพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองค์กรหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระ
หนี้ในปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขัน้สูงสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อ

เปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใต้อนัดบัความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศ

เดยีวกนัและโดยปกติแล้วจะก าหนดให้กบัตราสารทางการเงนิที่ออกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีที่มี

ระดบัความน่าเชื่อถอืสงูเป็นพเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+”แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัที่

น่าพอใจเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรกด็ ีระดบัความน่าเชื่อถอื

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ เพื่อการเล้ียงชีพ (LHTPROPRMF) 

F3 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบั

ปานกลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้

ดงักล่าวจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บั

การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามก าหนดเวลาที่ไม่

แน่นอนเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้

ดงักล่าวจะไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามก าหนดเวลาที่ไม่

แน่นอนสูงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิ

ตามขอ้ผกูพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พิเศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถือทุกระดบั เพื่อแยกความ

แตกต่างออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจาก

อนัดบัความน่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้

หลกั ทัง้นี้ จะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าว ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบั “AAA (tha)” หรอือนัดบัทีต่ ่ากว่า 

“CCC (tha)” 

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื

ในระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้
ให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ่งบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืให้
สูงขึน้ “สญัญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบั
ความน่าเชื่อถอือาจจะไดร้บัการปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุ
ไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ เพื่อการเล้ียงชีพ (LHTPROPRMF) 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 

 
 
 
 

 
 
 

รายชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 
 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ -                   -          

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 25,335,089.23     7.68        

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ - -

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                   -          

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทนุ

1 CPNREIT 16.57

2 TLGF 11.13

3 WHART 10.38

4 FTREIT 10.36

5 IMPACT 6.10

6 DIF 5.05

7 TFFIF 5.04

8 AIMIRT 4.73

9 TPRIME 3.84

10 GVREIT 3.22

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พรอ็พเพอร์ตี้

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก้ โลตสั รเีทล โกรท

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์กลเด้นเวนเจอร์

ช่ือหลกัทรพัย์

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 0% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ เพื่อการเล้ียงชีพ (LHTPROPRMF) 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหวา่งวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใช้สทิธอิอกเสยีงได้ที ่website ของ

บรษิทัจดัการ www.lhfund.co.th 
 

 

 

รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช  ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ มีการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบ
ระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2563 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)  

หมายเหตุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวม ได้ที่บรษิทัจดัการโดยตรง 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 ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ เพื่อการเล้ียงชีพ (LHTPROPRMF) 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะหแ์ละ

ข้อมลูข่าวสาร

จดัเย่ียมชม

บริษัท

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 เพื่อการเล้ียงชีพ (LHTPROPRMF) 

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 
 

            หมายเหตุ *รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 
 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั 85,517.34 22.43

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  56,008.32 14.69

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 74,495.41 19.55

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 10,055.70 2.64

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 25,056.46 6.57

6 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 14,380.43 3.77

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  14,979.85 3.93

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 37,731.38 9.90

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 32,810.40 8.61

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 21,045.73 5.52

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 3,139.22 0.82

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั  4,615.56 1.21

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั  1,363.38 0.36

381,199.18 100.00                  รวม

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอร์ตี้ เพือ่การเลีย้งชพี 0.2204
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ เพื่อการเล้ียงชีพ (LHTPROPRMF) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 1,779.38 0.533 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 44.48 0.013 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 444.85 0.133 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.27

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 19.89 0.006 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 123.98 0.037 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 2,412.58 0.722

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 381.20 0.114 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั(ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ เพื่อการเล้ียงชีพ (LHTPROPRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช  ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม  (ราคาทุน 318,126,614.20  บาท) 310,296,957.70    
เงนิฝากธนาคาร 25,313,965.04      
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ 525,474.11          
ค่าใช้จ่ายรอตดับญัช-ีสทุธิ -                    
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน -                    
รวมสนิทรพัย์ 336,136,396.85    

หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 364,163.92          
เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 6,076,119.85       
เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน -                    
หนี้สนิอืน่ 6,735.77             
รวมหนี้สนิ 6,447,019.54       
สนิทรพัยส์ทุธิ 329,689,377.31    

สนิทรพัยส์ทุธิ
ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 219,647,274.50    
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล 101,925,127.69    
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน 8,116,975.12
สนิทรพัยส์ทุธิ 329,689,377.31    

สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วย 15.0099
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) 21,964,727.4045
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ เพื่อการเล้ียงชีพ (LHTPROPRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช  ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัรา

ดอกเบีย้

วนัครบ

ก าหนด

    

    

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั DIF     1,047,797.0000    16,659,972.30 5.37 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท AIMIRT     1,309,700.0000    15,585,430.00 5.02 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอมตะซมัมทิโกรท AMATAR        334,200.0000      3,408,840.00 1.10 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อ.ี รเีทล BKER        317,000.0000      2,044,650.00 0.66 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ BOFFICE        560,700.0000      8,130,150.00 2.62 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท CPNREIT     1,836,700.0000    54,641,825.00 17.61 -

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ซ.ีพ.ีทาวเวอร์ โกรท CPTGF        870,400.0000    10,096,640.00 3.25 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดุสติธานี DREIT        461,300.0000      1,642,228.00 0.53 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ FTREIT     2,188,524.0000    34,140,974.40 11.00 -

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอร์พาร์ค FUTUREPF        443,500.0000      8,426,500.00 2.72 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์กลเด้นเวนเจอร์ GVREIT        702,700.0000    10,610,770.00 3.42 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์หมราช HREIT     1,064,000.0000      8,618,400.00 2.78 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท IMPACT     1,218,500.0000    20,105,250.00 6.48 -

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยส์นามบนิสมุย SPF        745,900.0000      9,920,470.00 3.20 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอส ไพรม ์โกรท SPRIME        500,700.0000      6,058,470.00 1.95 -

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก้ โลตสั รเีทล โกรท TLGF     1,973,200.0000    36,701,520.00 11.83 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พรอ็พเพอร์ตี้ TPRIME        873,400.0000    12,664,300.00 4.08 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท WHART     2,139,823.0000    34,237,168.00 11.03 -

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย TFFIF     1,509,400.0000    16,603,400.00 5.35 -

   310,296,957.70 100.00
    310,296,957.70 100.00

รวม หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน
รวมเงินลงทนุ - 100% (ราคาทนุ 318,126,614.20 บาท) 

ขนสง่และโลจสิตกิส์

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

หุน้สามญั

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ เพื่อการเล้ียงชีพ (LHTPROPRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช  ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 
 

 
 
 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงนิปันผล 9,753,655.47
รายได้จากดอกเบีย้ 111,243.73

รวมรายได้ 9,864,899.20
ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ                                                                               1,779,383.54
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์                                                                       44,484.63
ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน                                                                              444,845.84
ค่าสอบบญัชี 19,890.78
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ 431,510.18

รวมค่าใช้จ่าย 2,720,114.97
รายได้จากการลงทุนสทุธิ 7,144,784.23
รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (4,950,827.15)
ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิน้ (52,149,328.47)

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ (57,100,155.62)
การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน (49,955,371.39)


