
 

 
รายงาน 6 เดือน 

กองทุนเป�ด แอล เอชไทย พร็อพเพอรตี้  
เพื�อการเลี้ยงชีพ 

สําหรับรอบระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� เพื�อการเลี�ยงชีพ (LHTPROPRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� เพื�อการเลี�ยงชีพ (LHTPROPRMF) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมเพื�อการเลี�ยงชีพที�เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน ที�เน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม
อสงัหารมิทรพัย ์ 

 

นโยบายการลงทุน : กองทุนมนีโยบายการลงทุนในหลกัทรพัย ์และ/หรอืตราสารในกลุ่มอุตสาหกรรม
อสงัหารมิทรพัย ์(Property Sector Fund) ที�จดทะเบยีนในประเทศ โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัช ี     
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยแบ่งสดัสว่นการลงทุน ดงันี� 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ CD 
ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

2. ส่วนที�เหลอื กองทุนอาจลงทุนในหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื�อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์/ 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานที�กิจการโครงสร้างพื�นฐานอยู่ในหมวด
อสงัหารมิทรพัย์/ หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund ที�เน้นลงทุนในตราสาร
ของกองทุนอสงัหารมิทรพัย์ (REITs ETF)/ หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ รวมถึง    
ตราสารอื�นใดที�ให้สทิธใินการได้มาหรอืที�มีผลตอบแทนอ้างองิกบัตราสาร/หน่วยลงทุน/หุ้น
ดงักล่าวขา้งตน้ หรอืกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุน/หุน้ ดงักล่าวขา้งตน้ 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี� ตราสารกึ�งหนี�กึ�งทุน ใบสําคญั
แสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินอื�นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�นตามที�ระบุไว้ใน
โครงการหรอืตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
และอาจจะพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ�งสญัญาซื�อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมวีตัถุประสงค์
เพื�อป้องกนัความเสี�ยง (Hedging)  

ทั �งนี�  กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ�งตราสารที�มีลักษณะของสญัญาซื�อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) ตราสารหนี�ที�ไม่ได้รบัการจัดอันดับความน่าเชื�อถือ (Unrated Securities)    
ตราสารทุนของบรษิัทที�ไม่ได้จดทะเบยีนซื�อขายในตลาด (ไม่รวมถึงหุ้นที�คณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัย์สั �งรบัเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ�งผู้ออกหุ้น
ดงักล่าวอยู่ระหว่างการดําเนินการกระจายการถอืหุน้รายย่อยตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยว่าดว้ยการรบัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธเิป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน) และตราสารหนี�
ที�มอีนัดบัความน่าเชื�อถอืของตราสารหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ตํ�ากว่าที�สามารถลงทุนได ้(Non-
investment grade) อย่างไรกต็าม กองทุนอาจมไีวซ้ึ�งตราสารแห่งหนี�ที�มอีนัดบัความน่าเชื�อถอืที�
ตวัตราสารหรอืที�ผูอ้อกตราสารตํ�ากว่าที�สามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) หรอืตราสาร
ทุนของบริษัทที�ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) เฉพาะในกรณีที�     
ตราสารหนี�นั �นได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�ตวัตราสารหรอืที�ผู้ออกตราสารในอนัดบัที�
สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) หรอืตราสารทุนที�จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Listed 
Securities) แลว้แต่กรณี ในขณะที�กองทุนลงทุนเท่านั �น 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� เพื�อการเลี�ยงชีพ (LHTPROPRMF) 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� เพื�อการเลี�ยงชพี 

  

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั ขอนําส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื�อรายงาน

ผลการดาํเนินงานของกองทุนตั �งแต่วนัที� 1 พฤศจกิายน 2561 ถงึวนัที� 30 เมษายน 2562 มาเพื�อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีต ั �งแต่วนัที� 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัที� 30 เมษายน 2562 

 อสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศ 

 ดชันีกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพื�อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ปรบัตวัเพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง

จากระดบั 206.42 จุด ณ วนัที� 1 พฤศจกิายน 2561 สู่ระดบั 222.07 ณ วนัที� 30 เมษายน 2562 คดิเป็นการปรบัเพิ�มขึ�น 

7.6% โดยมปัีจจยัสนับสนุนจากการลงทุนในตราสารทุนมคีวามผนัผวนมาก ประกอบกบัอตัราดอกเบี�ยที�อยู่ในระดบัตํ�า 

โดยพนัธบตัรรฐับาลอายุ 10 ปีของไทย อยู่ที� 2.5% ณ วนัที� 30 เมษายน 2562 ในขณะที�อตัราผลตอบแทนจากเงนิปันผล

อยู่ในระดบั 5.5% สง่ผลใหก้ระแสเงนิทุนไหลเขา้กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละ REIT  

ทั �งนี� คาดว่าการปรบัตวัเพิ�มขึ�นของพนัธบตัรรฐับาลของไทยในปี 2562 จะเป็นไปอย่างจํากดั เนื�องจากภาวะ                                      

เศรษฐกจิของประเทศไทยอยู่ในช่วงชะลอตวัซึ�งสอดคลอ้งกบัเศรษฐกจิโลกที�ยงัคงชะลอตวั สง่ผลใหอ้ตัราเงนิเฟ้อยงัคงอยู่

ในระดบัตํ�า ดงันั �น การคาดการณ์อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล 10 ปีของไทยในปี 2562 จะยงัคงตํ�ากว่าระดบั 3% 

ในขณะที�ผลตอบแทนจากเงนิปันผลอยู่ในระดบัสงูถงึ 5% - 6% ถอืว่าอยู่ในระดบัที�น่าสนใจลงทุน 

 

ทั �งนี� บรษิทัขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสงู ที�ไดม้อบความไวว้างใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุน

ของท่าน บรษิัทยงัคงยนืยนัในความตั �งใจและทุ่มเทความสามารถเพื�อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูที�สุด

ต่อไปและหากท่านมขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาไดท้ี�บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์

จาํกดั หมายเลขโทรศพัท ์02-286-3484 หรอืที�อเีมลล ์lhfund@lhfund.co.th 

 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

             บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� เพื�อการเลี�ยงชีพ (LHTPROPRMF) 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� เพื�อการเลี�ยงชีพ (LHTPROPRMF) 

รายชื�อผ ู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� เพื�อการเลี�ยงชีพ (LHTPROPRMF) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช  ไทย พรอ็พเพอรต์ี� เพื�อการเลี�ยงชีพ 

ข้อมลู ณ วนัที� EF เมษายน GHIG 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที� pq เมษายน rDCr 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� เพื�อการเลี�ยงชีพ (LHTPROPRMF) 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี�ไดจ้ดัทําขึ�นตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุน
รวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการดาํเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิ�งยนืยนั
ถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 

- ทาํความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื�อนไข ผลตอบแทน และความเสี�ยง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 

 
รายงานสถานะการลงทุน การก ู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

มลูค่า ณ วนัที� EF เมษายน GHIG 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการลงทุน มูลค ่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพยห์รือทรัพยส์นิในประเทศ 171,431,707.84         100.46          

พนัธบตัรรัฐบาล

     อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 9,976,425.60            5.85             

เงนิฝากธนาคาร 2,281,282.34            1.34             

หน่วยลงทุน 159,173,999.90         93.27            

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี�สนิอื�น ๆ (767,066.83)             (0.45)            

มูลค่าทร ัพยสิ์นสุทธิ 170,664,641.01           100.00             
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� เพื�อการเลี�ยงชีพ (LHTPROPRMF) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มลูค่า ณ วนัที� EF เมษายน GHIG 

 

อตัราส่วน จาํนวนเงินต้น มูลค ่ายุติธรรม

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) 1.34 2,271,217.12 2,281,282.34

          รวมเงินฝากธนาคาร 1.34 2,281,282.34

พันธบตัรร ัฐบาล

ธนาคารแห่งประเทศไทย 5.85 10,000.00 9,976,425.60

          รวมพันธบตัรร ัฐบาล 5.85 9,976,425.60

หน่วยลงทุน

     หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์

กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ซ.ีพ.ีทาวเวอร์ โกรท 6.63 870,400.00 11,315,200.00

กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยฟิ์วเจอร์พาร์ค 7.92 558,600.00 13,518,120.00

กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยส์นามบนิสมุย 2.72 198,100.00 4,635,540.00

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล 9.22 742,600.00 15,743,120.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท 9.14 533,500.00 15,604,875.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์แกรนด์ คาแนล แลนด์ 4.01 535,300.00 6,851,840.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เอส ไพรม ์โกรท 1.20 170,000.00 2,040,000.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์กลเด้นเวนเจอร์ 4.84 526,200.00 8,261,340.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยภ์ิรัชออฟฟิศ 4.53 560,700.00 7,737,660.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าดับบลวิเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท 9.05 1,144,195.00 15,446,632.50

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี� 5.68 702,200.00 9,690,360.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าอมตะซมัมทิโกรท 1.04 150,400.00 1,774,720.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เอไอเอม็ อนิดัสเทรียล โกรท 1.13 161,100.00 1,933,200.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื�ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี� 7.34 913,900.00 12,520,430.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยอ์มิแพค็โกรท 5.71 412,700.00 9,739,720.00

     หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานเพื�ออนาคตประเทศไทย 4.96 762,700.00 8,465,970.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร

กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 7.76 833,036.00 13,245,272.40

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค

กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํ�าตาลบุรีรัมย์ 0.38 65,000.00 650,000.00

          รวมหน่วยลงทุน 93.27 159,173,999.90

รวมเงินลงทุน 100.45 171,431,707.84

รายการค ้างจ่ายหรือหนี�สินอื�น ๆ -0.45 -767,066.83

มูลค ่าทร ัพยสิ์นสุทธิ 100.00 170,664,641.01

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� เพื�อการเลี�ยงชีพ (LHTPROPRMF) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื�อถือของตราสารแห่งหนี�  เงินฝาก หรือตราสารกึ�งหนี�กึ�งทุน 
มลูค่า ณ วนัที� EF เมษายน GHIG 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ TRIS Rating 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหนี�ระยะกลางและยาวมีอายุต ั �งแต่ a ปีขึ�นไป 

AAA อนัดบัเครดติสงูสุด มคีวามเสี�ยงตํ�าที�สดุ ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสดุ และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ 

AA มคีวามเสี�ยงตํ�ามาก ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่
อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที�อยู่
ในระดบั AAA 

A มคีวามเสี�ยงในระดบัตํ�า ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี�ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งู แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที�อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสี�ยงในระดบัปานกลาง ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที�
เพยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชาํระหนี�อ่อนแอลงเมื�อเทยีบกบัอนัดบัเครดติที�อยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสี�ยงในระดบัสูง ผู้ออกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ตํ�ากว่า
ระดบัปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ ค่อนขา้ง
ชดัเจน ซึ�งอาจสง่ใหค้วามสามารถในการชาํระหนี�อยู่ในเกณฑท์ี�ไม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสี�ยงในระดบัสงูมาก ผู้ออกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ตํ�า 
และอาจจะหมดความสามารถหรอืความตั �งใจในการชําระหนี�ไดต้ามการเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ 
เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ  

C มคีวามเสี�ยงในการผดินัดชําระหนี�สงูที�สุด ผูอ้อกตราสารหนี�ไม่มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิ
ตน้ตามกาํหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงื�อนไขที�เอื�ออํานวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ อย่าง
มากจงึจะมคีวามสามารถในการชาํระหนี�ได ้

D เป็นระดบัที�อยู่ในสภาวะผดินัดชําระหนี� โดยผู้ออกตราสารหนี�ไม่สามารถชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นได้ตาม
กาํหนด 

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื �องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื �อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพ
ของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 

 

ประเภท ผู้ออก อนัดบั มูลค ่าตาม

ความน่าเชื�อถือ ราคาตลาด

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย 9,976,425.60                   

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) AA+(FITCH) 2,281,282.34                   
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� เพื�อการเลี�ยงชีพ (LHTPROPRMF) 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหนี�ระยะส ั �นมีอายุต ํ�ากว่า a ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี�มสีถานะทั �งทางด้านการตลาดและการเงนิที�แขง็แกร่งในระดบัดีมาก และนักลงทุนจะได้รบั

ความคุ้มครองจากการผดินัดชําระหนี�ที�ดกีว่าอนัดบัเครดิตในระดบัอื�น ผู้ออกตราสารที�ได้รบัอนัดบัเครดติใน

ระดบัดงักล่าวซึ�งมเีครื�องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินดัชาํระหนี�ที�สงูยิ�งขึ�น 

T2 ผู้ออกตราสารหนี�มสีถานะทั �งทางด้านการตลาดและการเงนิที�แขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการ

ชาํระหนี�ระยะสั �นในระดบัที�น่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชาํระหนี�ระยะสั �นในระดบัที�ยอมรบัได ้

T4 ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชาํระหนี�ระยะสั �นที�ค่อนขา้งอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที �จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี9 ในตระกูลเงินบาท ซึ �งสะท้อน

ความสามารถในการชําระหนี9ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี �ยงในการเปลี�ยนแปลงการชําระหนี9จากสกุลเงนิบาท

เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ 

นอกจากนี� TRIS Rating ยงักาํหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดติ” (Rating Outlook) เพื�อสะทอ้นความเป็นไปไดข้องการ

เปลี�ยนแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสที�จะ

เกดิการเปลี�ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิในอนาคตของผู้ออกตราสารที�อาจกระทบต่อ

ความสามารถในการชําระหนี� ทั �งนี� แนวโน้มอนัดบัเครดติที�ออกให้แก่หน่วยงานหนึ�งๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถใน

การชาํระหนี�ของหน่วยงานนั �นๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น } ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึ�น 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลี�ยนแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึ�น ปรบัลดลง หรอืไม่เปลี�ยนแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ Fitch Rating 
คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือระยะยาว สาํหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื�อถอืขั �นสงูสุดของอนัดบัความน่าเชื�อถอืภายในประเทศไทย ซึ�งกําหนดโดย Fitch 
โดยอนัดบัความน่าเชื�อถอืนี�จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�มคีวามเสี�ยง “น้อยที�สุด” เมื�อเปรยีบเทยีบ
กบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นในประเทศไทย และโดยปกตแิลว้จะกาํหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิที�ออก
หรอืคํ�าประกนัโดยรฐับาล 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� เพื�อการเลี�ยงชีพ (LHTPROPRMF) 

AA(tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื�อถอืขั �นสงูมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นในประเทศไทย โดย
ระดบัความน่าเชื�อถอืของตราสารทางการเงนิขั �นนี�ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นที�ไดร้บัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื�อถอืขั �นสงูสดุของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื�อถอืขั �นปานกลางเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบ
ต่อความสามารถในการชําระหนี�ไดต้รงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี�มากกว่าตราสารหนี�
อื�นที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืในประเภทที�สงูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื�อถือค่อนขา้งตํ�าเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื�นในประเทศไทย 
การชําระหนี�ตามเงื�อนไขของตราสารเหล่านี�ภายในประเทศนั �นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ�งและ
ความสามารถในการชําระหนี�คนืตามกําหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึ�นตามการเปลี�ยนแปลงของ
เศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื�อถือขั �นตํ�าอย่างมนีัยสําคญัเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื�นใน
ประเทศไทย การปฏบิตัติามเงื�อนไขของตราสารหนี�และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบนั แต่
ความมั �นคงยงัจํากดัอยู่ในระดบัหนึ�งเท่านั �น และความสามารถในการชําระหนี�คืนตามกําหนดเวลาอย่าง
ต่อเนื�องนั �นไม่แน่นอน ขึ�นอยู่กบัสภาวะที�เอื�อต่อการดาํเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถงึระดบัความน่าเชื�อถอืขั �นตํ�ามากเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�น
ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึ�นอยู่กบัสภาวะที�เอื�อต่อการดําเนิน
ธุรกจิและการพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื�อถอืเหล่านี� จะถูกกําหนดใหส้าํหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี�ซึ�งกําลงัอยู่ในภาวะผดินัดชาํระ
หนี�ในปัจจุบนั 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือระยะส ั �น สาํหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั �นสูงสุดในการชําระหนี�ตามเงื�อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื�อ

เปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื�นๆในประเทศไทย ภายใต้อนัดบัความน่าเชื�อถือนี�จะมอบให้

สําหรบัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�มีความเสี�ยง “น้อยที�สุด” เมื�อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื�นในประเทศ

เดยีวกนัและโดยปกติแลว้จะกําหนดให้กบัตราสารทางการเงนิที�ออกหรอืคํ�าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีที�มี

ระดบัความน่าเชื�อถอืสงูเป็นพเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+”แสดงไวเ้พิ�มเตมิจากอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�กาํหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชําระหนี�ตามเงื�อนไขทางการเงนิของตราสารตามกาํหนดเวลาในระดบัที�

น่าพอใจเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นๆในประเทศไทย อย่างไรกด็ ีระดบัความน่าเชื�อถอื

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�สงูกว่า 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� เพื�อการเลี�ยงชีพ (LHTPROPRMF) 

F3 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการชําระหนี�ตามเงื�อนไขทางการเงนิของตราสารตามกําหนดเวลาในระดบั

ปานกลางเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี�

ดงักล่าวจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึ�นไปตามความเปลี�ยนแปลงในทางลบในระยะสั �นมากกว่าตราสารที�ไดร้บั

การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�สงูกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี�ตามเงื�อนไขทางการเงินของตราสารตามกําหนดเวลาที�ไม่

แน่นอนเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื�นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี�

ดงักล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ�นตามการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสั �น 

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี�ตามเงื�อนไขทางการเงินของตราสารตามกําหนดเวลาที�ไม่

แน่นอนสูงเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื�นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัิ

ตามขอ้ผกูพนัทางการเงนิขึ�นอยู่กบัสภาวะที�เอื�อต่อการดาํเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านั �น 

D (tha) แสดงถงึการผดินดัชาํระหนี�ที�ไดเ้กดิขึ�นแลว้หรอืกาํลงัจะเกดิขึ�น 

หมายเหตปุระกอบการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือในระยะยาว ในระยะส ั �น สาํหรบัประเทศไทย 

เครื�องบ่งชี�พิเศษสําหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอนัดบัความน่าเชื�อถือทุกระดบั เพื�อแยกความ

แตกต่างออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืระดบัสากล เครื�องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิ�มเตมิต่อจาก

อนัดบัความน่าเชื�อถอืสาํหรบัประเทศหนึ�งๆ เพื�อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื�อถอืขึ�น

หลกั ทั �งนี� จะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าว สาํหรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืระดบั “AAA (tha)” หรอือนัดบัที�ตํ�ากว่า 

“CCC (tha)” 

สาํหรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวสาํหรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอื

ในระยะสั �น นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืจะถูกใชเ้พื�อแจง้
ให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที�จะมีการเปลี�ยนแปลงอนัดบัความน่าเชื�อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการ
เปลี�ยนแปลงดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ�งบ่งชี�แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืให้
สงูขึ�น “สญัญาณลบ” จะบ่งชี�แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืใหต้ํ�าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีที�อนัดบั
ความน่าเชื�อถอือาจจะไดร้บัการปรบัขึ�น ปรบัลง หรอืคงที� โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืมกัจะถูกระบุ
ไวส้าํหรบัช่วงระยะเวลาสั �นๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� เพื�อการเลี�ยงชีพ (LHTPROPRMF) 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี�  เงินฝาก หรือตราสารกึ�งหนี�กึ�งทุน 
มลูค่า ณ วนัที� EF เมษายน GHIG 

 

 
 
 
 

 
รายชื�อหุ้นที�ลงทุน aF อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 

มลูค่า ณ วนัที� EF เมษายน GHIG 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค ่าตามราคาตลาด % NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ -                   -          

(ข) ตราสารที�ธนาคารที�มกีฎหมายเฉพาะจัดตั �งขึ�น ธนาคารพาณิชย์ 9,976,425.60       5.85        

หรือบริษัทเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สั �งจ่าย/รับอาวลั/คํ�าประกัน

(ค) ตราสารที�มอีนัดับความน่าเชื�อถืออยู่ในอนัดับที�สามารถ 2,281,282.34       1.34        

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารที�มอีนัดับความน่าเชื�อถืออยู่ในอนัดับตํ�ากว่าอนัดับที� -                   -          

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือไม่ม ีRating

ลาํดบั ชื�อย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 TLGF 9.22

2 CPNREIT 9.14

3 WHART 9.05

4 FUTUREPF 7.92

5 DIF 7.76

6 FTREIT 7.34

7 CPTGF 6.63

8 IMPACT 5.71

9 TPRIME 5.68

10 TFFIF 4.96กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานเพื�ออนาคตประเทศไทย

ชื�อหลกัทร ัพย ์

กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยฟิ์วเจอร์พาร์ค

กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื�ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี�

กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ซ.ีพ.ีทาวเวอร์ โกรท

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยอ์มิแพค็โกรท

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี�

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าดับบลวิเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท

สดัส่วนเงนิลงทุนขั 9นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV 



 

 

14 

 

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� เพื�อการเลี�ยงชีพ (LHTPROPRMF) 

รายงานการลงทุนที�ไม ่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ I เดือนระหว่างวนัที� a พฤศจิกายน GHIa ถึงวนัที� EF เมษายน GHIG 

วนัที� รายละเอยีด การดาํเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในที�ประชุมผ ู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดําเนินการใช้สทิธอิอกเสยีงได้ที� website ของ

บรษิทัจดัการ www.lhfund.co.th 
 

 

 

รายงานรายชื�อของบคุคลที�เกี�ยวข้อง ที�มีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช  ไทย พร็อพเพอร์ตี� เพื�อการเลี�ยงชีพ มีการทําธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวข้องในรอบ
ระยะเวลาตั �งแต่วนัที� � พฤศจกิายน rDC� ถงึวนัที� pq เมษายน rDCr ตามรายชื�อ ดงันี� 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหต ุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบักองทุนรวม ได้ที�บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที� website ของ

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั www.lhfund.co.th และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.www.sec.or.th 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� เพื�อการเลี�ยงชีพ (LHTPROPRMF) 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื�องจากการใช้บริการบุคคลอื�นๆ  (Soft Commission) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทที�ให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะหแ์ละ

ข้อมูลข่าวสาร

จดัเยี�ยมชมบริษัท สมัมนา เหตุผลในการร ับผลประโยชน์

บริษัทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลสั จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์ทรีนีตี� จาํกัด � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัท หลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์ทิสโก้ จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์ภัทร จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกัด � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท์ จาํกัด � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกัด � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์ดีบเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพยอ์าร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพยพ์ฒันสนิ จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพยก์สกิรไทย จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพยธ์นชาต จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกัด � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์เคทีบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� เพื�อการเลี�ยงชีพ (LHTPROPRMF) 

ค่านายหน้าซื�อขายหลกัทรพัย ์
ต ั �งแต่วนัที� a พฤศจิกายน GHIa ถึงวนัที� EF เมษายน GHIG 

 
            หมายเหต  ุ*รวมภาษมีลูค่าเพิ�ม 

 
 

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มลูค่า ณ วนัที� EF เมษายน GHIG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ลาํดบั ชื�อบริษัทนายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั 44,444.85 34.96

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จํากดั 4,670.60 3.67

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั 1,363.92 1.07

4 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) 1,058.36 0.83

5 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากดั 4,781.05 3.76

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน) 16,277.25 12.81

7 บริษัท หลกัทรัพย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 537.06 0.42

8 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 2,539.34 2.00

9 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 17,973.76 14.14

10 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จํากดั (มหาชน) 6,549.88 5.15

11 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 411.68 0.32

12 บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก ้จํากดั 26,460.65 20.82

13 บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 45.45 0.04

14 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี�  จํากดั 1.81 0.01

127,115.66 100.00                     รวม

ชื�อกองทุน PTR

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี� เพื�อการเลี�ยงชีพ 0.1774
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� เพื�อการเลี�ยงชีพ (LHTPROPRMF) 

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสดุวนัที� EF เมษายน GHIG 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุน* จาํนวนเงนิ

Fund's Direct Expenses (หน่วย : พนับาท) เรียกเก็บจริง ตามโครงการ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 707.70 0.530 ไม่เกินร้อยละ 2.14

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 17.69 0.013 ไม่เกินร้อยละ 0.11

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 176.92 0.133 ไม่เกินร้อยละ 0.27

ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 17.36 0.013 ตามที�จ่ายจริง

ค่าที�ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่ม ี ไม่มี

ค่าจัดตั �งและจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามที�จ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ในการดาํเนินงาน  (Others Operating  Expense) 9.41 0.007 ตามที�จ่ายจริง

รวมค่าใช้จ่ายทั �งหมด** 929.08 0.696

ค่าใช้จ่ายในการซื�อขายหลกัทรัพย์ 127.12 0.095 ตามที�จ่ายจริง

หมายเหตุ

*    ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื�นใดในทาํนองเดียวกัน(ถ้าม)ี

     ส่วนค่าธรรมเนียมตามโครงการเป็นอตัราที�ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม

**  ไม่รวมค่านายหน้าซื�อขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที�เกิดขึ�นจากการซื�อขายหลกัทรัพย์

ร้อยละของมลูค่าทรัพยส์นิสุทธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� เพื�อการเลี�ยงชีพ (LHTPROPRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช  ไทย พรอ็พเพอรต์ี� เพื�อการเลี�ยงชีพ 
งบดลุ 

ณ วนัที� EF เมษายน GHIG 

 
 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย : บาท)

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

สนิทรพัย์

169,150,425.50

เงนิฝากธนาคาร 2,271,217.12

ลูกหนี�จากดอกเบี�ยและเงนิปันผล 177,075.96

ลูกหนี�จากการขายเงนิลงทุน -                  

รวมสนิทรพัย์ 171,598,718.58

หนี�สนิ

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 243,267.15       

เจา้หนี�จากการรบัซื�อคนืหน่วยลงทุน 685,342.68       

หนี�สนิอื�น 5,467.74           

รวมหนี�สนิ 934,077.57       

สนิทรพัยส์ุทธิ 170,664,641.01

สนิทรพัยส์ุทธิ

ทุนที�ไดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 113,910,345.80

กาํไร(ขาดทุน) สะสม

บญัชปีรบัสมดุล 29,286,528.99

กาํไร(ขาดทุน) สะสมจากการดาํเนินงาน 27,467,766.22

สนิทรพัยส์ุทธิ 170,664,641.01

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 14.9823

จาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายแล้วทั �งหมด ณ วนัส ิ�นงวด (หน่วย) 11,391,034.5493

เงนิลงทุนตามมูลค่ายุตธิรรม (ราคาทุน 149,926,792.88 บาท)
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� เพื�อการเลี�ยงชีพ (LHTPROPRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช  ไทย พรอ็พเพอรต์ี� เพื�อการเลี�ยงชีพ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัที� EF เมษายน GHIG 

 
 

 
 
 
 
 

ชื�อย่อ จาํนวนหน่วย / 

มูลค ่าที�ตราไว้

 ม ูลค่ายุติธรรม

 (บาท)

อตัราส่วนของ

มูลค่ายุติธรรม

(%)

อตัราดอกเบี�ย วนัครบกาํหนด

  

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที� 12/91/62 CB19620B 10,000,000.000     9,976,425.60 5.90 - 20 มถุินายน 2562

    9,976,425.60 5.90

  

  

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร

กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล DIF 833,036.000    13,245,272.40 7.83 -

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เอไอเอม็ อนิดัสเทรียล โกรท AIMIRT 161,100.000     1,933,200.00 1.14 -

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าอมตะซมัมทิโกรท AMATAR 150,400.000     1,774,720.00 1.05 -

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยภ์ิรัชออฟฟิศ BOFFICE 560,700.000     7,737,660.00 4.58 -

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท CPNREIT 533,500.000    15,604,875.00 9.23 -

กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ซ.ีพ.ีทาวเวอร์ โกรท CPTGF 870,400.000    11,315,200.00 6.69 -

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื�ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี� FTREIT 913,900.000    12,520,430.00 7.40 -

กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยฟิ์วเจอร์พาร์ค FUTUREPF 558,600.000    13,518,120.00 7.99 -

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์อาคารสาํนักงาน จีแลนด์ GLANDRT 535,300.000     6,851,840.00 4.05 -

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์กลเด้นเวนเจอร์ GVREIT 526,200.000     8,261,340.00 4.88 -

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยอ์มิแพค็โกรท IMPACT 412,700.000     9,739,720.00 5.76 -

กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยส์นามบนิสมุย SPF 198,100.000     4,635,540.00 2.74 -

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เอส ไพรม ์โกรท SPRIME 170,000.000     2,040,000.00 1.21 -

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท TLGF 742,600.000    15,743,120.00 9.31 -

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี� TPRIME 702,200.000     9,690,360.00 5.73 -

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าดับบลวิเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท WHART 1,144,195.000    15,446,632.50 9.13 -

ขนส่งและโลจิสติกส์

กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานเพื�ออนาคตประเทศไทย TFFIF 762,700.000     8,465,970.00 5.00 -

พลงังานและสาธารณูปโภค

กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํ�าตาลบุรีรัมย์ BRRGIF 65,000.000        650,000.00 0.38 -

 159,173,999.90 94.10

รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 149,926,792.88 บาท)   169,150,425.50 100.00

รวม พนัธบตัร

หลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน

หุ้นสามญั

รวม หลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน

พนัธบตัร
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� เพื�อการเลี�ยงชีพ (LHTPROPRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช  ไทย พรอ็พเพอรต์ี� เพื�อการเลี�ยงชีพ 
งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสดุวนัที�  EF เมษายน GHIG 

 
 
 
 

(หน่วย : บาท)

ยังไม่ไดต้รวจสอบ

รายไดจ้ากการลงทุน

รายไดจ้ากเงนิปันผล 2,666,417.87

รายไดจ้ากดอกเบี�ย 82,240.74

รวมรายได้ 2,748,658.61

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ                                                                               707,696.15

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์                                                                       17,692.40

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                                                              176,924.01

ค่าสอบบัญชี 17,356.09

ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ในการดาํเนินโครงการ 9,410.68

รวมค่าใช้จ่าย 929,079.33

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 1,819,579.28

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงนิลงทุน

กําไร(ขาดทุน)สุทธทิี�เกิดขึ�นทั �งสิ�น 954,173.38

กําไร(ขาดทุน)สุทธทิี�ยังไม่เกิดขึ�นทั �งสิ�น 12,502,293.27

รวมกําไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนที�เกิดขึ�นและยังไม่เกิดขึ�น 13,456,466.65

การเพิ�มขึ�น(ลดลง) ในสนิทรพัย์สุทธจิากการดาํเนินงาน 15,276,045.93


