
 

  

 รายงาน 6 เดือน 

กองทนุเป�ด แอล เอช ไทย พร็อพเพอรตี้ 
สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� (LHTPROP) 

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� (LHTPROP) 

ประเภทโครงการ  : กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund) ที�เน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์ 
 

นโยบายการลงทุน : กองทุนมนีโยบายการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืตราสารในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์

(Property Sector Fund) โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรพัย์สนิ

สทุธขิองกองทุน โดยแบ่งสดัสว่นการลงทุน ดงันี= 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ที�จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 67 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  

2. สว่นที�เหลอืกองทุนอาจลงทุนในตราสารที�ใหส้ทิธใินการไดม้าซึ�งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัยท์ี�จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืที�ใหผ้ลตอบแทนอา้งองิ

กบัหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ที�จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

ไทย รวมทั =งหุน้ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์ตราสารหรอืสญัญาทางการเงนิที�ใหส้ทิธิ

ในการไดม้าซึ�งหุน้ดงักล่าวหรอืใหผ้ลตอบแทนอา้งองิกบัหุน้หรอืกลุ่มหุน้นั =นๆ  

กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี= ตราสารกึ�งหนี=กึ�งทุน ใบสาํคญั

แสดงสทิธิ รวมถึงหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื�นหรอืการหาดอกผลโดยวธิีอื�นตามที�ระบุไว้ใน

โครงการหรือตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กาํหนด 

ทั =งนี= กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ�งตราสารที�มีลกัษณะของสญัญาซื=อขายล่วงหน้าแฝง 

(Structured Note) ตราสารหนี=ที�ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ (Unrated Securities) 

ตราสารทุนของบรษิัทที�ไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Unlisted Securities) และตรา

สารหนี=ที�มอีนัดบัความน่าเชื�อถอืของตราสารหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ตํ�ากว่าที�สามารถลงทุน

ได ้(Non-investment grade) อย่างไรกต็าม กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ�งตราสารแห่งหนี=ที�มี

อันดับความน่าเชื�อถือที�ตัวตราสารหรือที�ผู้ออกตราสารตํ� ากว่าที�สามารถลงทุนได้ (Non-

investment grade) เฉพาะในกรณีที�ตราสารหนี=นั =นไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�ตวัตรา

สารหรอืที�ผู้ออกตราสารในอนัดบัที�สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที�กองทุนเริ�ม

ลงทุนเท่านั =น 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� (LHTPROP) 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช  ไทย พรอ็พเพอรต์ี= 

  

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

ผลการดาํเนินงานของกองทุนตั =งแต่วนัที� ^ กนัยายน _`a^ ถงึวนัที� _6 กุมภาพนัธ ์_`a_ มาเพื�อโปรดทราบ 

สภาพตลาดในรอบบญัชีต ั �งแต่วนัที- . กนัยายน /01. ถึงวนัที- /4 กมุภาพนัธ ์/01/ 

 ตลาดกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

ดชันีกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพื�อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ปรบัตวัเพิ�มขึ=นอย่างต่อเนื�องจาก
ระดบั _7c.d` จุด ณ วนัที� ^ กนัยายน _`a^ สูร่ะดบั _76.ea ณ วนัที� _6 กุมภาพนัธ ์_`a_ คดิเป็นการปรบัเพิ�มขึ=น ^.6a% 
โดยมีปัจจยัสนับสนุนจากการลงทุนในตราสารทุนมีความผนัผวนมาก ประกอบกบัอตัราดอกเบี=ยที�อยู่ในระดบัตํ�า โดย
พนัธบตัรรฐับาลอายุ ^7 ปีของไทย อยู่ที� _.`% ณ วนัที� _6 กุมภาพนัธ ์_`a_ ในขณะที�อตัราผลตอบแทนจากเงนิปันผล    
อยู่ในระดบั 5.7% สง่ผลใหก้ระแสเงนิทุนไหลเขา้กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละ REIT 

ทั =งนี= คาดว่าการปรบัตวัเพิ�มขึ=นของพนัธบตัรรฐับาลของไทยในปี _`a_ จะเป็นไปอย่างจํากดั เนื�องจากเศรษฐกจิ

อยู่ในขั =นของการฟื=นตวัและเศรษฐกจิโลกที�ชะลอตวัไดส้่งผลใหธ้นาคารกลางต่างๆระมดัระวงัต่อการขึ=นดอกเบี=ยในขณะที�

สภาพคล่องในระบบยงัมอียู่มาก ส่งผลใหอ้ตัราดอกเบี=ยยงัอยู่ในระดบัตํ�า โดยคาดการณ์อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล 

^7 ปีของไทยในปี _`a_ ตํ�ากว่า _.6% ในขณะที�ผลตอบแทนจากเงนิปันผลอยู่ในระดบัสงูถึง `%-a% ถอืว่าอยู่ในระดบัที�

น่าสนใจลงทุน 

 

ทั =งนี= บรษิทัขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสงู ที�ไดม้อบความไวว้างใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุน

ของท่าน บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตั =งใจและทุ่มเทความสามารถเพื�อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูที�สดุต่อไป 

และหากท่านมขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที�บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด ์แอนด์ เฮ้าส ์จํากดั 

หมายเลขโทรศพัท ์7_-_6a-nc6c หรอืที�อเีมลล ์lhfund@lhfund.co.th 

 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

           บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� (LHTPROP) 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� (LHTPROP) 

รายชื-อผ ู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� (LHTPROP) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน   

ข้อมลู ณ วนัที- /4 กมุภาพนัธ ์/01/ 
 

 
 

 
                   

 
 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที� _6 กุมภาพนัธ ์_`a_ 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� (LHTPROP) 

- เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี=ไดจ้ดัทาํขึ=นตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการดาํเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิ�งยนืยนัถงึ
ผลการดาํเนินงานในอนาคต 

- ทาํความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื�อนไข ผลตอบแทน และความเสี�ยง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 

 
รายงานสถานะการลงทุน การก ู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

มลูค่า ณ วนัที- /4 กมุภาพนัธ ์/01/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทุน มูลค ่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรัพยห์รือทรัพยส์นิในประเทศ 1,755,598,218.23   99.71           

พนัธบตัรรัฐบาล

     อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 144,803,420.10     8.22             

เงนิฝากธนาคาร 72,323,049.53       4.11             

หน่วยลงทุน 1,538,471,748.60   87.38           

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี=สนิอื�น ๆ 5,098,074.02        0.29             

มูลค ่าทร ัพยสิ์นสุทธิ 1,760,696,292.25   100.00            
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� (LHTPROP) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มลูค่า ณ วนัที- /4 กมุภาพนัธ ์/01/ 

 

อตัราส่วน จาํนวนเงินต้น มูลค ่ายุติธรรม

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) 4.11 72,304,940.67 72,323,049.53

          รวมเงินฝากธนาคาร 4.11 72,323,049.53

พันธบตัรร ัฐบาล

ธนาคารแห่งประเทศไทย 8.22 145,000.00 144,803,420.10

          รวมพันธบตัรร ัฐบาล 8.22 144,803,420.10

หน่วยลงทุน

     หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์

กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ซ.ีพ.ีทาวเวอร์ โกรท 7.63 10,335,800.00 134,365,400.00

กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยฟิ์วเจอร์พาร์ค 8.01 6,131,400.00 141,022,200.00

กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยส์นามบนิสมุย 5.18 3,962,700.00 91,142,100.00

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล 8.88 8,140,500.00 156,297,600.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท 9.49 6,189,204.00 167,108,508.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์แกรนด์ คาแนล แลนด์ 3.90 5,722,800.00 68,673,600.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เอส ไพรม ์โกรท 1.06 1,565,300.00 18,627,070.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์กลเด้นเวนเจอร์ 5.61 6,715,200.00 98,713,440.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยภ์ิรัชออฟฟิศ 2.28 2,947,000.00 40,079,200.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าดับบลวิเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท 8.70 12,351,669.00 153,160,695.60

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี= 6.08 7,811,500.00 107,017,550.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าอมตะซมัมทิโกรท 1.63 2,654,900.00 28,672,920.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เอไอเอม็ อนิดัสเทรียล โกรท 0.65 1,096,400.00 11,512,200.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื�ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี= 6.13 8,995,000.00 107,940,000.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยอ์มิแพค็โกรท 5.19 4,389,200.00 91,295,360.00

     หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

กองทุนรวมโครงสร้างพื=นฐานเพื�ออนาคตประเทศไทย 2.15 3,643,400.00 37,891,360.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร

กองทุนรวมโครงสร้างพื=นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 4.79 5,622,103.00 84,331,545.00

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค

กองทุนรวมโครงสร้างพื=นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํ=าตาลบุรีรัมย์ 0.04 62,100.00 621,000.00

          รวมหน่วยลงทุน 87.38 1,538,471,748.60

รวมเงินลงทุน 99.71 1,755,598,218.23

รายการค้างจ่ายหรือหนี�สินอื-น ๆ 0.29 5,098,074.02

มูลค ่าทร ัพยสิ์นสุทธิ 100.00 1,760,696,292.25

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� (LHTPROP) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื-อถือของตราสารแห่งหนี�  เงินฝาก หรือตราสารกึ-งหนี�กึ-งทุน 
มลูค่า ณ วนัที- /4 กมุภาพนัธ ์/01/ 

 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื-อถือ TRIS Rating 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหนี�ระยะกลางและยาวมีอายุต ั �งแต่ . ปีขึ�นไป 

AAA อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวามเสี�ยงตํ�าที�สุด ผู้ออกตราสารหนี=มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี=ยและคนืเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสดุ และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ 

AA มคีวามเสี�ยงตํ�ามาก ผูอ้อกตราสารหนี=มคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี=ยและคนืเงนิต้นในเกณฑส์งูมาก แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที�อยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวามเสี�ยงในระดบัตํ�า ผูอ้อกตราสารหนี=มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี=ยและคนืเงนิต้นในเกณฑส์งู แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที�อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสี�ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี=มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี=ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที�
เพยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชาํระหนี=อ่อนแอลงเมื�อเทยีบกบัอนัดบัเครดติที�อยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสี�ยงในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนี=มคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี=ยและคนืเงนิต้นในเกณฑต์ํ�ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ ค่อนขา้งชดัเจน 
ซึ�งอาจสง่ใหค้วามสามารถในการชาํระหนี=อยู่ในเกณฑท์ี�ไม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสี�ยงในระดบัสงูมาก ผูอ้อกตราสารหนี=มคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี=ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑต์ํ�า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตั =งใจในการชําระหนี=ได้ตามการเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ  

C มคีวามเสี�ยงในการผดินัดชําระหนี=สงูที�สุด ผูอ้อกตราสารหนี=ไม่มคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี=ยและคนืเงนิต้น
ตามกําหนดอย่างชดัเจน โดยต้องอาศยัเงื�อนไขที�เอื=ออํานวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ อย่างมาก
จงึจะมคีวามสามารถในการชาํระหนี=ได ้

D เป็นระดบัที�อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี= โดยผู้ออกตราสารหนี=ไม่สามารถชําระดอกเบี=ยและคืนเงินต้นได้ตาม
กาํหนด 

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื �องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื �อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของ
อันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 

 

ประเภท                             ผ ู้ออก อนัด ับ มูลค่าตาม

ความน่าเชื-อถือ ราคาตลาด

พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย 144,803,420.10               

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) AA+(FITCH) 72,323,049.53                 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� (LHTPROP) 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหนี�ระยะส ั �นมีอายุต ํ-ากว่า . ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี=มสีถานะทั =งทางดา้นการตลาดและการเงนิที�แขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะไดร้บัความ

คุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี=ที�ดีกว่าอนัดบัเครดิตในระดบัอื�น ผู้ออกตราสารที�ได้รบัอันดับเครดิตในระดับ

ดงักล่าวซึ�งมเีครื�องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินดัชาํระหนี=ที�สงูยิ�งขึ=น 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี=มสีถานะทั =งทางดา้นการตลาดและการเงนิที�แขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการชาํระ

หนี=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�ยนแปลงการชําระหนี9จากสกุลเงนิบาทเป็น

สกุลเงนิตราต่างประเทศ 

นอกจากนี= TRIS Rating ยงักําหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดติ” (Rating Outlook) เพื�อสะท้อนความเป็นไปไดข้องการ

เปลี�ยนแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสที�จะ

เกิดการเปลี�ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที�อาจกระทบต่อ

ความสามารถในการชาํระหนี= ทั =งนี= แนวโน้มอนัดบัเครดติที�ออกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ�งๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ

ชาํระหนี=ของหน่วยงานนั =นๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น c 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 =นสงูสดุของอนัดบัความน่าเชื�อถอืภายในประเทศไทย ซึ�งกาํหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื�อถือนี=จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�มคีวามเสี�ยง “น้อยที�สุด” เมื�อเปรยีบเทยีบกบัผู้
ออกตราสารหรอืตราสารอื�นในประเทศไทย และโดยปกตแิลว้จะกาํหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิที�ออกหรอืคํ=า
ประกนัโดยรฐับาล 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� (LHTPROP) 

AA(tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื�อถือขั =นสูงมากเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื�นในประเทศไทย โดย
ระดบัความน่าเชื�อถือของตราสารทางการเงนิขั =นนี=ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นที�ไดร้บัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื�อถอืขั =นสงูสดุของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื�อถือขั =นปานกลางเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื�นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการชําระหนี=ไดต้รงตามกาํหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี=มากกว่าตราสารหนี=อื�นที�
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืในประเภทที�สงูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื�อถอืค่อนขา้งตํ�าเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นในประเทศไทย การ
ชาํระหนี=ตามเงื�อนไขของตราสารเหล่านี=ภายในประเทศนั =นๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ�งและความสามารถ
ในการชาํระหนี=คนืตามกาํหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึ=นตามการเปลี�ยนแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื�อถือขั =นตํ�าอย่างมีนัยสําคญัเมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื�นใน
ประเทศไทย การปฏบิตัิตามเงื�อนไขของตราสารหนี=และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปได้ในปัจจุบนั แต่
ความมั �นคงยังจํากดัอยู่ในระดบัหนึ�งเท่านั =น และความสามารถในการชําระหนี=คืนตามกําหนดเวลาอย่าง
ต่อเนื�องนั =นไม่แน่นอน ขึ=นอยู่กบัสภาวะที�เอื=อต่อการดาํเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถงึระดบัความน่าเชื�อถอืขั =นตํ�ามากเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึ=นอยู่กบัสภาวะที�เอื=อต่อการดําเนินธุรกจิ
และการพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื�อถอืเหล่านี= จะถูกกําหนดใหส้าํหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี=ซึ�งกาํลงัอยู่ในภาวะผดินดัชําระหนี=
ในปัจจุบนั 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเชื-อถือระยะส ั �น สาํหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขั =นสงูสดุในการชําระหนี=ตามเงื�อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื�อเปรยีบเทยีบ

กบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นๆในประเทศไทย ภายใตอ้นัดบัความน่าเชื�อถอืนี=จะมอบใหส้าํหรบัอนัดบัความ

น่าเชื�อถอืที�มคีวามเสี�ยง “น้อยที�สุด” เมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื�นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิลว้

จะกําหนดให้กบัตราสารทางการเงนิที�ออกหรอืคํ=าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีที�มรีะดบัความน่าเชื�อถอืสงูเป็น

พเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิ�มเตมิจากอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�กาํหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชําระหนี=ตามเงื�อนไขทางการเงนิของตราสารตามกาํหนดเวลาในระดบัที�น่า

พอใจเมื�อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื�นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ด ีระดบัความน่าเชื�อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�สงูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชาํระหนี=ตามเงื�อนไขทางการเงนิของตราสารตามกาํหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชาํระหนี=ดงักล่าว
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� (LHTPROP) 

จะมีความไม่แน่นอนมากขึ=นไปตามความเปลี�ยนแปลงในทางลบในระยะสั =นมากกว่าตราสารที�ได้รบัการจดั

อนัดบัความน่าเชื�อถอืที�สงูกว่า 

B (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชําระหนี=ตามเงื�อนไขทางการเงนิของตราสารตามกําหนดเวลาที�ไม่แน่นอน

เมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชาํระหนี=ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึ=นตามการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสั =น 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชําระหนี=ตามเงื�อนไขทางการเงนิของตราสารตามกําหนดเวลาที�ไม่แน่นอน

สูงเมื�อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามข้อ

ผกูพนัทางการเงนิขึ=นอยู่กบัสภาวะที�เอื=อต่อการดาํเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านั =น 

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

หมายเหตปุระกอบการจดัอนัดบัความน่าเชื-อถือในระยะยาว ในระยะส ั �น สาํหรบัประเทศไทย 

เครื�องบ่งชี=พเิศษสาํหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเชื�อถอืทุกระดบั เพื�อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืระดบัสากล เครื�องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิ�มเตมิต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื�อถอืสาํหรบัประเทศหนึ�งๆ เพื�อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื�อถอืขึ=นหลกั ทั =งนี= จะ

ไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าว สาํหรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืระดบั “AAA (tha)” หรอือนัดบัที�ตํ�ากว่า “CCC (tha)” 

สาํหรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวสาํหรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอื

ในระยะสั =น นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืจะถูกใชเ้พื�อแจง้ให้
นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที�จะมีการเปลี�ยนแปลงอันดับความน่าเชื�อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการ
เปลี�ยนแปลงดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ�งบ่งชี=แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืให้
สงูขึ=น “สญัญาณลบ” จะบ่งชี=แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืใหต้ํ�าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีที�อนัดบัความ
น่าเชื�อถอือาจจะไดร้บัการปรบัขึ=น ปรบัลง หรอืคงที� โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืมกัจะถูกระบุไวส้าํหรบั
ช่วงระยะเวลาสั =นๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� (LHTPROP) 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี�  เงินฝาก หรือตราสารกึ-งหนี�กึ-งทุน 
มลูค่า ณ วนัที- /4 กมุภาพนัธ ์/01/ 

 

 
 

 

รายชื-อหุ้นที-ลงทุน ._ อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มลูค่า ณ วนัที- /4 กมุภาพนัธ ์/01/ 

  
 
 
 
 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค ่าตามราคาตลาด % NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 144,803,420.10                8.22            

(ข) ตราสารที�ธนาคารที�มกีฎหมายเฉพาะจัดตั =งขึ=น ธนาคารพาณิชย์ 72,323,049.53 4.11

หรือบริษัทเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สั �งจ่าย/รับอาวลั/คํ=าประกัน

(ค) ตราสารที�มอีนัดับความน่าเชื�อถืออยู่ในอนัดับที�สามารถ -                                -             

ลงทุนได้ (Investment grade)

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

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือไม่ม ีRating

ลาํดบั ชื-อย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 CPNREIT 9.49

2 TLGF 8.88

3 WHART 8.70

4 FUTUREPF 8.01

5 CPTGF 7.63

6 FTREIT 6.13

7 TPRIME 6.08

8 GVREIT 5.61

9 IMPACT 5.19

10 SPF 5.18

ชื-อหลกัทรพัย์

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธกิารเช่าเทสโก ้โลตัส รีเทล โกรท

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเม ี�ยม โกรท

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหาริมทรัพย์สนามบนิสมุย

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซ.ีพ.ีทาวเวอร์ โกรท

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธกิารเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพื�ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี=

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธกิารเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี=

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเดน้เวนเจอร์

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์อมิแพค็โกรท

สัดส่วนเงนิลงทุนขั 9นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 0% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� (LHTPROP) 

รายงานการลงทุนที-ไม ่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 1 เดือนระหว่างวนัที- . กนัยายน /01. ถึงวนัที- /4 กมุภาพนัธ ์/01/ 

วนัที� รายละเอยีด การดาํเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในที-ประชุมผ ู้ถือหุ้น 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิธิออกเสยีงและการดําเนินการใช้สทิธิออกเสยีงได้ที� website ของ

บรษิทัจดัการ www.lhfund.co.th 
 

 

รายงานรายชื-อของบคุคลที-เกี-ยวข้อง ที-มีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอร์ตี= มีการทําธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวข้องในรอบระยะเวลาตั =งแต่วนัที�          

^ กนัยายน _`a^ ถงึวนัที� _6 กุมภาพนัธ ์_`a_ ตามรายชื�อ ดงันี= 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

- บรษิทั ควอลติี=เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

- ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหต  ุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบักองทุนรวม ไดท้ี�บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที� website ของบรษิทั

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 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� (LHTPROP) 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื-องจากการใช้บริการบุคคลอื-นๆ  (Soft Commission) 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทที-ให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะหแ์ละ

ข้อมูลข่าวสาร

จดัเยี-ยมชม

บริษัท

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 � � � 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
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� (LHTPROP) 

ค่านายหน้าซื�อขายหลกัทรพัย ์
ต ั �งแต่วนัที- . กนัยายน /01. ถึงวนัที- /4 กมุภาพนัธ ์/01/ 

 
                   หมายเหต ุ*รวมภาษีม ูลค ่าเพิ-ม 
 
 
 

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มลูค่า ณ วนัที- /4 กมุภาพนัธ ์/01/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลาํดบั ชื-อบริษัทนายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส ่วน

(%)

1 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั 60,679.10 14.20

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จํากดั 15,052.19 3.52

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั 4,398.30 1.03

4 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) 4,660.20 1.09

5 บริษัทหลกัทรัพย์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากดั 74,086.53 17.34

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน) 48,970.77 11.46

7 บริษัท หลกัทรัพย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 7,942.46 1.86

8 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 62,461.18 14.61

9 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 28,525.40 6.67

10 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จํากดั (มหาชน) 29,327.01 6.86

11 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 61,000.06 14.27

12 บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก ้จํากดั 26,183.18 6.13

13 บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 4,115.76 0.96

427,402.14 100.00รวม

ชื-อกองทุน PTR

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี= 0.1295
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� (LHTPROP) 

ค่าใช้จ่ายที-เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบัรอบระยะเวลาต ั �งแต่วนัที- . กนัยายน /01. ถึงวนัที- /4 กมุภาพนัธ ์/01/ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุน* จาํนวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 8,866.73 0.531 ไม่เกินร้อยละ 2.14

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 221.67 0.013 ไม่เกินร้อยละ 0.11

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 1,773.35 0.106 ไม่เกินร้อยละ 0.22

ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 24.79 0.001 ตามที�จ่ายจริง

ค่าที�ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

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

ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ในการดาํเนินงาน  (Others Operating  Expense) 45.74 0.003 ตามที�จ่ายจริง

รวมค่าใช้จ่ายทั =งหมด** 10,932.28 0.654

ค่าใช้จ่ายในการซื=อขายหลกัทรัพย์ 427.40 0.026 ตามที�จ่ายจริง

หมายเหตุ

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

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

ร้อยละของมลูค่าทรัพยส์นิสุทธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� (LHTPROP) 

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� 
งบดลุ 

ณ วนัที- /4 กมุภาพนัธ ์/01/ 

 
 

 
 
 
 

(หน่วย : บาท)

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

สนิทรพัย์

1,683,275,168.70

เงนิฝากธนาคาร 72,304,940.67

ลูกหนี=จากเงนิปันผลและดอกเบี=ย 12,078,603.92

ลูกหนี=จากการขายเงนิลงทุน 0.00

สนิทรพัยอ์ื�น 32,426.26           

รวมสนิทรพัย์ 1,767,691,139.55

หนี=สนิ

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,820,565.74       

เจา้หนี=จากการซื=อเงนิลงทุน -                    

เจา้หนี=จากการรบัซื=อคนืหน่วยลงทุน 5,077,668.85       

หนี=สนิอื�น 96,612.71           

รวมหนี=สนิ 6,994,847.30       

สนิทรพัยส์ุทธิ 1,760,696,292.25

สนิทรพัยส์ุทธิ

ทุนที�ไดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 1,442,026,837.20

กาํไร(ขาดทุน) สะสม

บญัชปีรบัสมดุล 189,985,727.96

กาํไร(ขาดทุน) สะสมจากการดาํเนินงาน 128,683,727.09

สนิทรพัยส์ุทธิ 1,760,696,292.25

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 12.2098

จาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายแล้วทั =งหมด ณ วนัส ิ=นงวด (หน่วย) 144,202,683.6999

เงนิลงทุนตามมูลค่ายุตธิรรม (ราคาทุน 1,449,541,019.92 บาท) 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� (LHTPROP) 

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัที- /4 กมุภาพนัธ ์/01/ 

 

ชื-อย่อ จาํนวนหน่วย / 

มูลค ่าที-ตราไว้

 มูลค ่ายุติธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มูลค ่ายุติธรรม 

(%)

อตัรา

ดอกเบี�ย

วนัครบกาํหนด

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที� 37/182/61 CB19314B 15,000,000.000 14,991,630.30      0.89 - 14 มนีาคม 2562

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที� 38/182/61 CB19321A 50,000,000.000 49,955,929.50      2.97 - 21 มนีาคม 2562

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที� 52/91/61 CB19328B 10,000,000.000 9,987,514.20        0.59 - 28 มนีาคม 2562

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที� 2/91/62 CB19411B 70,000,000.000 69,868,346.10      4.15 - 11 เมษายน 2562

144,803,420.10     8.60

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร

กองทุนรวมโครงสร้างพื=นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล DIF 5,622,103.000 84,331,545.00      5.01 -

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เอไอเอม็ อนิดัสเทรียล โกรท AIMIRT 1,096,400.000 11,512,200.00      0.68 -

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าอมตะซมัมทิโกรท AMATAR 2,654,900.000 28,672,920.00      1.70 -

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยภ์ิรัชออฟฟิศ BOFFICE 2,947,000.000 40,079,200.00      2.38 -

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท CPNREIT 6,189,204.000 167,108,508.00     9.93 -

กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ซ.ีพ.ีทาวเวอร์ โกรท CPTGF 10,335,800.000 134,365,400.00     7.98 -

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื�ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี= FTREIT 8,995,000.000 107,940,000.00     6.41 -

กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยฟิ์วเจอร์พาร์ค FUTUREPF 6,131,400.000 141,022,200.00     8.38 -

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์อาคารสาํนักงาน จีแลนด์ GLANDRT 5,722,800.000 68,673,600.00      4.08 -

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์กลเด้นเวนเจอร์ GVREIT 6,715,200.000 98,713,440.00      5.86 -

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยอ์มิแพค็โกรท IMPACT 4,389,200.000 91,295,360.00      5.42 -

กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยส์นามบนิสมุย SPF 3,962,700.000 91,142,100.00      5.42 -

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เอส ไพรม ์โกรท SPRIME 1,565,300.000 18,627,070.00      1.11 -

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท TLGF 8,140,500.000 156,297,600.00     9.29 -

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี= TPRIME 7,811,500.000 107,017,550.00     6.36 -

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าดับบลวิเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท WHART 12,351,669.000 153,160,695.60     9.10 -

ขนส่งและโลจิสติกส์

กองทุนรวมโครงสร้างพื=นฐานเพื�ออนาคตประเทศไทย TFFIF 3,643,400.000 37,891,360.00      2.25 -

พลงังานและสาธารณูปโภค

กองทุนรวมโครงสร้างพื=นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํ=าตาลบุรีรัมย์ BRRGIF 62,100.000 621,000.00          0.04 -

1,538,471,748.60  91.40

1,683,275,168.70   100.00

หุ้นสามญั

รวม หลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน

รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 1,449,541,019.92 บาท) 

พนัธบตัร

รวม พนัธบตัร

หลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� (LHTPROP) 

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี� 
งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรบัรอบระยะเวลาต ั �งแต่วนัที- . กนัยายน /01. ถึงวนัที- /4 กมุภาพนัธ ์/01/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

(หน่วย : บาท)

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

รายไดจ้ากการลงทุน

รายไดจ้ากเงนิปันผล 33,380,688.93

รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมการซื=อขายหน่วยลงทุน 0.00

รายไดจ้ากดอกเบี=ย 1,561,960.34      

รวมรายได้ 34,942,649.27

ค่าใชจ่้าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ                                                                               8,866,736.33

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์                                                                       221,668.41

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน                                                                              1,773,347.27

ค่าสอบบญัชี 24,794.89

ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ในการดาํเนินโครงการ 45,736.08

รวมค่าใชจ่้าย 10,932,282.98

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 24,010,366.29

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงนิลงทุน

กาํไร(ขาดทุน)สุทธทิี�เกดิข ึ=นทั =งส ิ=น 15,439,220.06

กาํไร(ขาดทุน)สุทธทิี�ยงัไม่เกดิข ึ=นทั =งส ิ=น 23,116,082.53

รวมกาํไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนที�เกดิขึ=นและยงัไม่เกดิข ึ=น 38,555,302.59

การเพิ�มขึ=น(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการดาํเนินงาน 62,565,668.88


