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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (LHTPROPRMF) 

ประเภทโครงการ :  ทรัพย์สินทางเลือก  

นโยบายการลงทุน :  กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ 
(Property Sector Fund) ที่จดทะเบียนในประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยแบ่งสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ 

  1. หน่วยลงทุนของกองทุน property/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานท่ีกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานอยู่ในหมวดอสังหาริมทรัพย์/หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนใน
ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

  2. ส่วนท่ีเหลือกองทุนอาจลงทุนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิ
ในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับหน่วยลงทุนของกองทุน property/หน่วยลงทุนของกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานที่กิจการโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในหมวดอสังหาริมทรัพย์/หน่วยลงทุนของกองทุน 
Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF)/หุ้นกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ หรือตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับ
กลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุน/หุ้น ดังกล่าวข้างต้น หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่ง
หนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่
ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด และอาจจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) 

  ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของ
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด (ไม่รวมถึงหุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการ
ดำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้น
สามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเช่ือถือของตรา
สารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) อย่างไรก็ตาม 
กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่
สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ (Unlisted Securities) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ี
ตัวตราสารหรือท่ีผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารทุนที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น 
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เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ  

  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน       
ผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 มาเพื่อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบัญชีต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565  

PF&REIT index ปรับตัวลดลงจากระดับ 177 จุด ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สู่ระดับ 162.5 จุด ในวันที่ 30 เมษายน 
2565 หรือ คิดเป็นการปรับตัวลดลงประมาณ 8.3% โดยหลักๆ ยังคงถูกกดดันจากผลกระทบในเรื่องของการปรับตัวข้ึนแรงของอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั้งภายใน และ ภายนอกประเทศซึ่งปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ในระดับท่ีสูงที่สุดในรอบหลายปีตามความกังวล
เกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อท่ีสูงขึ้นค่อนข้างมากในประเทศต่างๆ ท่ัวโลก โดยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากเงินปันผลของกลุ่ม PF&REIT โดย
ภาพรวมยังคงปรับตัวดีขึ้นจากฐานท่ีค่อนข้างต่ำในปีท่ีแล้วตามภาพการฟื้นคืนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในองค์รวม 

สำหรับมุมมองการลงทุน กลุ่ม Retail คาดว่า traffic จะเริ่มมีทิศทางการฟื้นตัวดีขึ้นหลังมาตรการควบคุมจากทางภาครัฐที่
มีแนวโน้มผ่อนคลายขึ้นใน ทำให้การให้ส่วนลดค่าเช่าในปีที่แล้ว เริ่มกลับมาดีขึ้นอีกครั้งในปีนี้ โดยการที่ศบค. มีการประกาศผ่อน
คลายมาตรการเดินทางเข้าไทย โดยมีมติให้ยกเลิกการตรวจ RT-PCR สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว การยกเลิกพ้ืนท่ีควบคุมสีส้ม และ
การขยายเวลาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สีฟ้าซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องท่องเที่ยนว และ การปรับลดวงเงินประกันผู้เดินทางเข้า
ประเทศ จะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามามากขึ้นซึ่งคาดว่าจะเป็นแรงสนับสนุนส่วนหนึ่งที่ทำให้การให้ส่วนลดค่าเช่าใน
ปีท่ีแล้ว เริ่มกลับมาดีขึ้นในปีนี้ 

Industrial ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยโดยในเชิงปัจจัยพื้นฐานยังคงค่อนข้างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น ท้ังในส่วนของ
อัตราการเช่า และ ค่าเช่า โดยเรายังมองเห็นปัจจัยบวกจากการขยายฐานการผลิ ต และคลังสินค้า (warehouse) ในบางกลุ่ม
อุตสาหกรรม ซึ่งยังคงได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ e-commerce และโลจิสติกส์ในประเทศ โดยกองทุนหลักๆ ยังมี
การเติบโตตามการซื้อสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง 

Office ยังคงถูกกดดันโดยความกังวลทั้งในส่วนของ อุปสงค์ และ อุปทาน โดยการตัดสินใจลดพื้นท่ีเช่าในอาคารสำนักงานท่ี
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยยังคงมีปัจจัยกดดันหลักเป็นการทยอยเข้ามาของออฟฟิศใหม่ในช่วงสามปีข้างหน้าซึ่งคาดว่าจะยังส่งผล
กระทบเชิงลบต่ออัตราค่าเช่าในอนาคต 

Hotel, tourism and Exhibition center ถึงแม้คาดว่ากลุ่มนี้จะได้รับ sentiment เชิงบวกจากการทยอยเปิดประเทศ แต่
อย่างไรก็ตามหลายกองทุนยังคงประสบผลขาดทุนหรือมีกําไรอยู่ในระดับต่ำจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่าง
ต่อเนื่อง ทำให้คาดว่าอัตราการการจ่ายเงินปันผลของกลุ่มยังคงต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวอีกสักพัก 
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โดยสรุปอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากเงินปันผลของกลุ่ม PF&REIT ตามน้ำหนักปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ในระดับ 6.7% 
เมื่อเทียบกับ พันธบัตรรัฐบาล 10 ปีอยู่ที่ 2.9% ทำให้ Dividend yield gap ในปีหน้าเท่ากับ 3.8% ซึ่งยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ 3.5% 
โดยภาพ การผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่างๆคาดว่าจะส่งผลบวกต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยกองทุนมีการเน้นลงทุนแบบ
กระจายความเสี่ยงเพื่อลดความผันผวนของเงินปันผล ยังคงแนะนำให้เข้าทยอยลงทุนเพื่อผลประโยชน์ทางภาษีและผลตอบแทน
ระยะยาว 

ทั้งนี้ บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน 
บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดต่อไปและหากท่านมีข้อ
สงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-
3484 หรือท่ีอีเมล lhfund@lhfund.co.th 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
             บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกดั 
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 

 

 
 

 
 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 
 

-  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

-  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผล
การดำเนินงานในอนาคต 

-  ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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รายงานสถานะการลงทนุ การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 

 
 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ 
  มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 

 
 

มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

301,292,665.30 99.98

เงินฝากธนาคาร 26,651,420.70 8.84

หน่วยลงทุน 274,641,244.60 91.13

68,112.05 0.02

301,360,777.35 100

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

รายละเอียดการลงทุน

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม
(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 8.84 26,642,247.82 26,651,420.70
                รวมเงินฝากธนาคาร 8.84 26,651,420.70

หน่วยลงทุน

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี .พี.ทาวเวอร์ โกรท 1.19 430,300.00 3,571,490.00
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 1.61 343,500.00 4,843,350.00
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย 0.00 913,800.00 0.00
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท 11.29 2,502,100.00 34,028,560.00
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 16.27 2,426,900.00 49,023,380.00
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซี์ 0.24 74,800.00 721,820.00
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 2.30 702,700.00 6,921,595.00
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ 1.54 560,700.00 4,653,810.00
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช 2.15 764,000.00 6,494,000.00
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต 2.47 619,600.00 7,435,200.00
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 11.19 3,092,720.00 33,710,648.00
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี 1.53 557,100.00 4,596,075.00
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท 0.86 334,200.00 2,590,050.00
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท 3.92 922,100.00 11,802,880.00
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี 11.77 3,140,103.00 35,483,163.90
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท 7.85 1,399,700.00 23,654,930.00

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย 3.89 1,386,900.00 11,719,305.00

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 9.58 2,048,297.00 28,880,987.70
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน 1.50 410,000.00 4,510,000.00
                รวมหน่วยลงทุน 91.13 274,641,244.60

99.98 301,292,665.30

รายการค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 0.02 68,112.05
100 301,360,777.35มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

เงินฝากธนาคาร

           หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

           หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

           หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

รวมเงินลงทุน

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ (LHTPROPRMF) 
 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 

 

 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ TRIS Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป 
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์

สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 
AA มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA 
A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ 

แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถใน
การชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปาน
กลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่ง
ให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะ
หมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ  

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ย และคืนเงินต้นตาม
กำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเง่ือนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชำระหนี้ได้ 

D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ

เครดิตภายในระดับเดียวกัน 

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความ
คุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมี
เครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้
ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 
T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 

    ประเภท                     ผู้ออก อันดับ มูลค่าตาม
ความน่าเช่ือถือ ราคาตลาด

เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 26,651,420.70
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ (LHTPROPRMF) 
 

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถใน
การชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ
เปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการ
ชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้น ๆ 
แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive  หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 

Stable  หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ Fitch Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับ
ความน่าเช่ือถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเช่ือถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสาร
หรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 

AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้น
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันปานกลางเมื่อเปรยีบเทียบกับผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็
ดีมีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถใน
การชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระ
หนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหลา่นี้ภายในประเทศน้ัน ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระ
หนี้คนืตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่
ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับ
สภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันต่ำมากเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ
ไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ (LHTPROPRMF) 
 

D(tha) อันดับความน่าเช่ือถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่ งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ใน
ปัจจุบัน 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้
ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนด
ให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเช่ือถือสูงเป็นพิเศษจะมี
สญัลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเช่ือถือท่ีกำหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจ
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดับความน่าเช่ือถือดังกล่าวยังไม่
อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลาง
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความ
ไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่สูงกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอน
มากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแลการเงินในทางลบระยะสั้น 

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน
ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

เครื่องบ่งช้ีพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออก
จากการจัดอันดับความน่าเช่ือถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือ
สำหรับประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเช่ือถือขึ้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)” 

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะ
สั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นัก
ลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
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สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งช้ีแนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเช่ือถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งช้ี
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้น 
ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ 

 
 
 

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 

 

 
 
 
 
 

 
รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน 

มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ -                                     -              
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ 26,651,420.70                       8.84            

หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่ังจ่าย/รับอาวัล/ค้ าประกัน
(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถ -                                     -              

ลงทุนได้ (Investment grade)
(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ ากว่าอันดับท่ี -                                     -              

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating

ล าดับ ช่ือหลักทรัพย์ ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน
1 ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท CPNREIT 16.27
2 ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี FTREIT 11.77
3 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท LPF 11.29
4 ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท WHART 11.19
5 กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล DIF 9.58
6 ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท IMPACT 7.85
7 ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท AIMIRT 3.92
8 กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย TFFIF 3.89
9 ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต INETREIT 2.47
10 ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ GVREIT 2.30

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ (LHTPROPRMF) 
 

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 

 
วันท่ี รายละเอียด การดำเนินการแก้ไข 

  
 

 

 

 
การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัท
จัดการ www.lhfund.co.th 

 
 
 

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม 
 กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 ตามรายชื่อ ดังนี้ 

- ไม่มี - 

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด www.lhfund.co.thและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.www.sec.or.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่งจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ จัดเย่ียมชมบริษัท สัมมนา เหตุผลในการรับผลประโยชน์

1 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด (มหาชน) P - P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

2 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

3 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด(มหาชน) P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

5 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จ ากัด P - P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

6 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด(มหาชน) P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

7 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

8 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

9 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

10 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

11 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

12 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

13 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

14 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

15 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

16 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด P - P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

17 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

18 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

19 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

20 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

21 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

22 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23 บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

24 บริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

25 บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

26 บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

28 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ (LHTPROPRMF) 
 

ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย ์
ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 

 

 
 

               หมายเหตุ* รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 
 
 
 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้า อัตราส่วน

(บาท) (%)
1 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด 13,998.55 50.14

2 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จ ากัด (มหาชน) 6,601.97 23.65

3 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 2,651.97 9.50

4 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 1,808.49 6.48

5 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 961.63 3.44

6 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  631.63 2.26

7 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 565.88 2.03

8 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 304.08 1.09

9 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด 172.60 0.62

10 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 114.21 0.41

11 บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 110.06 0.39

27,921.07 100.00รวม

ช่ือกองทุน PTR

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ 0.0105
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ (LHTPROPRMF) 
 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการท่ีเรียกเกบ็

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยรวมทัง้หมดท่ีประมาณการได้ (หน่วย : พนับาท) เรียกเกบ็จริง

 ● ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 1,593.64 0.53061

 ● ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 39.84 0.01327

 ● ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) ไม่เกนิรอ้ยละ 0.27 400.00 0.13318

 ● ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี

 ● ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ : - ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 57.96 0.01929

- ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 19.84 0.00660

- ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.00000

- ค่าใช้จ่ายในการจดัท า จดัพมิพร์ายงานถงึผูถ้อืหน่วย 0.00 0.00000

- ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 38.12 0.01269

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยรวมท่ีประมาณการไม่ได้

รวมค่าใช้จา่ยทัง้หมด ไม่เกินร้อยละ 3.21 2,091.44 0.69635

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 27.92 0.00930

หมายเหตุ :

    ค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

1) ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ หรอืภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใด (ถ้าม)ี แต่ยงัไม่รวมค่า นายหน้าซือ้ ขาย

ร้อยละของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

ตามโครงการ

จ่ายตามจรงิ

จ่ายตามจรงิ

ไม่มี

จ่ายตามจรงิ

จ่ายตามจรงิ

จ่ายตามจรงิ

2) ค่าธรรมเนยีมค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวม เมือ่รวมกนัทัง้หมดแลว้ต้องไม่เกนิอตัรารอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิอง

กองทุนรวม
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ (LHTPROPRMF) 
 

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ  
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย : บาท)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สินทรพัย์

เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม 274,641,244.60        

เงนิฝากธนาคาร 26,642,247.82         

ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ 477,816.21             

ลกูหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 40,153.76               

รวมสินทรพัย์ 301,801,462.39         

หน้ีสิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 430,775.59             

หนี้สนิอืน่ 9,909.45                

รวมหน้ีสิน 440,685.04                

สินทรพัยส์ทุธิ 301,360,777.35         

สินทรพัยส์ทุธิ :

ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 238,685,682.75        

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชปีรบัสมดุล 110,441,708.32

ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนนิงาน (47,766,613.72)

สินทรพัยส์ทุธิ 301,360,777.35         

สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วย 12.6258                 

จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) 23,868,568.1963      
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ (LHTPROPRMF) 
 

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย : บาท)

ช่ือย่อ

หลกัทรพัย์

 จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

 อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัรา

ดอกเบีย้

วนัครบ

ก าหนด

หลกัทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามัญ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิิทัล DIF 2,048,297.0000     28,880,987.70       10.52                    -

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน JASIF 410,000.0000        4,510,000.00         1.64                      -

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท AIMIRT 922,100.0000        11,802,880.00       4.30                      -

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท AMATAR 334,200.0000        2,590,050.00         0.94                      -

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ BOFFICE 560,700.0000        4,653,810.00         1.70                      -

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท CPNREIT 2,426,900.0000     49,023,380.00       17.85                    -

กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท CPTGF 430,300.0000        3,571,490.00         1.30                      -

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพ่ืออตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ FTREIT 3,140,103.0000     35,483,163.90       12.92                    -

กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค FUTUREPF 343,500.0000        4,843,350.00         1.76                      -

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ GVREIT 702,700.0000        6,921,595.00         2.52                      -

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เหมราช HREIT 764,000.0000        6,494,000.00         2.37                      -

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท IMPACT 1,399,700.0000     23,654,930.00       8.61                      -

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไอเน็ต INETREIT 619,600.0000        7,435,200.00         2.71                      -

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ KTBSTMR 74,800.0000          721,820.00            0.26                      -

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าโลตสัส์ รีเทล โกรท LPF 2,502,100.0000     34,028,560.00       12.39                    -

กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์สนามบินสมยุ SPF 913,800.0000        -                       -                       -

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี ้ TPRIME 557,100.0000        4,596,075.00         1.67                      -

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเม่ียม โกรท WHART 3,092,720.0000     33,710,648.00       12.27                    -

ขนสง่และโลจิสตกิส์

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย TFFIF 1,386,900.0000     11,719,305.00       4.27                      -

รวม หลกัทรัพย์จดทะเบียน 274,641,244.60     100.00                  

รวมเงินลงทุน 274,641,244.60  100.00             

รายละเอียดหลกัทรพัย์
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ (LHTPROPRMF) 
 

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 
 

 
 

  

(หน่วย : บาท)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

รายได้จากการลงทนุ

รายได้เงนิปันผล 6,147,686.24           

รายได้จากดอกเบีย้ 10,373.36               

รวมรายได้ 6,158,059.60             

ค่าใช้จา่ย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ                                                                               1,593,643.05           

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์                                                                       39,841.15               

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน                                                                              400,004.47             

ค่าสอบบญัชี 19,835.79               

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ 66,041.92               

รวมค่าใช้จา่ย 2,119,366.38             

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 4,038,693.22

รายได้ (ค่าใช้จา่ย) อ่ืน

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ

ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (1,468,523.21)

ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิน้ (25,114,474.82)

รวมก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุท่ีเกิดขึน้และยงัไม่เกิดขึน้ (26,582,998.03)

รวมก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุ (26,582,998.03)

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน (22,544,304.81)


