
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี ้พลสั A มกีารแกไ้ขโครงการเปลีย่นชื่อย่อกองทุน จากเดมิ LHPROP-A 

เป็น LHPROPA เริม่มผีลตัง้แตว่นัที ่22 มถิุนายน 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (LHPROPA) 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (LHPROPA) 

ประเภทโครงการ :กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมทีเ่น้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ 

นโยบายการลงทุน :กองทุนมนีโยบายการลงทุนในหลกัทรพัย์ และ/หรอืตราสารในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์

(Property Sector Fund) ที่จดทะเบียนทัง้ในประเทศไทย ประเทศอื่นในเอเชียและประเทศ

ออสเตรเลยี โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดย

แบ่งสดัส่วนการลงทุนดงันี้ 

1. ลงทุนในหลกัทรพัย ์และ/หรอืตราสารดงัต่อไปนี้ โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 65 

ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย ์หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 

- ตราสารของกองทุนอสงัหาริมทรพัย์ต่างประเทศ หน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานที่เป็น

กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศ 

- หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund ทีเ่น้นลงทนุในตราสารของกองทุน

อสงัหารมิทรพัย ์(REITs ETF)  

- ตราสารอื่นใดทีใ่หส้ทิธใินการไดม้าหรอืทีม่ผีลตอบแทนอา้งองิกบัตราสารดงักล่าวขา้งตน้ หรอื

กลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดงักล่าวขา้งต้นเช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีม่นีโยบายเน้น

ลงทุนในหลกัทรพัย ์และ/หรอืตราสารขา้งตน้ 

2.  เงนิลงทุนส่วนทีเ่หลอืจาก 1. กองทุนอาจลงทุนในหุน้กลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยต์ราสาร

หรอืสญัญาทางการเงนิทีใ่หส้ทิธใินการไดม้าซึง่หุน้ดงักล่าวหรอืใหผ้ลตอบแทนอา้งองิกบัหุน้

หรอืกลุ่มหุน้นัน้ ๆ  

ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิรวมถงึหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไวใ้น

โครงการหรอืตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ทัง้นี้ กองทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

กองทุนอาจจะพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ

ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จากอตัราแลกเปลีย่น (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพนิิจของ

ผูจ้ดัการกองทุนซึง่จะพจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้และปัจจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 

Note) ตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) ตราสารทุนของบรษิทัที่

ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด (Unlisted Securities) และตราสารหนี้ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือของ

ตราสารหรอืผู้ออก (Issue/Issuer) ต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) อย่างไรก็ตาม 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (LHPROPA) 

กองทุนอาจมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือที่ตวัตราสารหรอืที่ผูอ้อกตราสารต ่ากว่าที่

สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) เฉพาะในกรณีทีต่ราสารหนี้นัน้ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่วั

ตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารทุนที่จด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Listed Securities) แลว้แต่กรณี ในขณะทีก่องทุนลงทุนเท่านัน้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (LHPROPA) 

 
 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี ้พลสั A 

  

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน    
ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่31 ตุลาคม 2563 มาเพื่อโปรดทราบ 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

ตลาดกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

ตลาด Asian REITs  

ตลาด REITs โลกในภาพรวมช่วงปลายปี 2562 - ต้นปี 2563 แกว่งตัวอยู่ในกรอบ โดยตลาดโดยรวมจบัตา
ประเดน็สงครามการคา้ระหว่างสหรฐัฯและจนี และการเติบโตของเศรษฐกจิโลกเป็นหลกั ซึ่งในภาพรวมของปี 2562 ส่วน
ต่างของอตัราเงนิปันผลและอตัราดอกเบีย้ (Dividend Yield Gap) ไดป้รบัตวัสงูขึน่เนื่องจากการลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลง
ของธนาคารกลางหลายแห่งทัว่โลกเพื่อกระตุน้เศรษฐกจิใหเ้ตบิโตขึน้จากประเดน็สงครามการคา้ระหว่าง US – China และ
ประเดน็การออกจากสหภาพยุโรป (European Union) ของสหราชอาณาจกัร (United Kingdom) ซึ่งมโีอกาสทีจ่ะเป็นการ
ออกในลกัษณะที่ไม่มีข้อตกลง (No Deal Brexit) ซึ่งภาวะดงักล่าวท าให้เกิดการวิ่งเข้าหาสินทรพัย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง 
(Search for Yield) ขึน้ซึง่ท าให ้REITs ไดร้บัความสนใจของผูล้งทุน  

อย่างไรกต็ามการระบาดของโรค COVID-19 ในช่วงต้นปี 2563 นัน้ท าใหร้าคาของสนิทรพัย์ต่าง ๆ ทัว่โลกปรบัตวั
ลงแรงเน่ืองจากการระบาดของโรคดงักล่าวมแีนวโน้มรุนแรงขึน้ จนกระทัง่องการอนามยัโลก (WHO) ออกมาประกาศใหเ้ป็น
การระบาดใหญ่ (Global Pandemic) และเกดิการใชม้าตรการปิดเมอืง (Lock-Down) เพื่อจ ากดัการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งท า
ใหเ้กดิความกงัวลต่อการหดตวัทางเศรษฐกจิ (Recession) ขึน้ ซึ่งต่อมาธนาคารกลางและรฐับาลต่าง ๆ ทัว่โลกไดอ้อกมาใช้
มาตรการณ์ต่างๆอย่างเตม็ทีโ่ดยมเีป้าหมายทีจ่ะพยุงเศรษฐกิจไวท้ัง้นโยบายการเงนิและการคลงั เช่นการลดอตัราดอกเบี้ย
นโยบายและการอดัฉีดสภาพคล่องเขา้สู่ตลาดการเงนิ รวมถงึ Stimulus Packages ทีอ่อกมาโดยหน่วยงานต่าง ๆ ทัว่โลก  

โดย RETIs ทัว่โลกถอืว่ามกีารปรบัตวัลงอย่างรุนแรงแมว้่าจะมกีารลดอตัราดอกเบี้ยลงอย่างมากในตลาดการเงนิ 
แต่การปิดเมอืงตามนโยบายภาครฐันัน้ท าให้ REITs ในกลุ่ม Hospitality, Retail, Shopping mall ฯลฯ ขาดกระแสเงนิสด
จากค่าเช่าเน่ืองจากผูเ้ช่าหลายรายไม่สามารถด าเนินธุรกิจไดต้ามปกตจิากนโยบายปิดเมอืง ในขณะที่กลุ่ม e-REITs เช่น 
Logistic, Cell-Tower, Data Centre ฯลฯ นัน้ยงัสามารถเกบ็ค่าเช่าไดต้ามปกตทิ าใหก้ลุ่มดงักล่าว Out-Perform REITs ใน
กลุ่มอื่น ๆ ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  

ในช่วงกลางปี 2563 หลงัจากรฐับาลหลายแห่งทัว่โลกไดเ้ริม่ทยอยคลายมาตรการปิดเมอืง (Lock Down) มากขึน้
ท าใหผุ้เ้ช่าหลาย ๆ รายสามารถเริม่กลบัมาด าเนินธุรกจิได ้รวมถงึ Stimulus Packages ทีอ่อกมาอย่างมากไดเ้ขา้มาช่วย
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (LHPROPA) 

พยุงเศรษฐกจิไวไ้ด ้โดยในระยะต่อไปนัน้ตลาดไดใ้หน้ ้าหนักกบัการเลอืกตัง้ประธานาธปิดขีองสหรฐัฯในเดอืนพฤศจกิายนนี้ 
รวมถงึความคบืหน้าของการพฒันาวคัซนีและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในระยะต่อไปเป็นส าคญั 

ทัง้นี้ บรษิทัขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ทีไ่ดม้อบความไวว้างใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุน
ของท่าน บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดต่อไป 
และหากท่านมขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั 
หมายเลขโทรศพัท ์02-286-3484 หรอืทีอ่เีมล lhfund@lhfund.co.th 

 
ขอแสดงความนับถอื 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (LHPROPA) 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (LHPROPA) 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (LHPROPA) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 ตุลาคม 2563 
 

 
 

 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ตุลาคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (LHPROPA) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (ชนิดจา่ยเงินปันผล) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 ตุลาคม 2563 

 
 

 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ตุลาคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (LHPROPA) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A ( ชนิดเพื่อการออมและจา่ยเงินปันผล) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 ตุลาคม 2563 

 
 

 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ตุลาคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (LHPROPA) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส)์ 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 ตุลาคม 2563 

 
 

 
 

      ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ตุลาคม 2563 
 
- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 
- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึ
ผลการด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (LHPROPA) 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 
 
 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์ 
    มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 3,201,145,988.25        101.01              

เงนิฝากธนาคาร 396,752,834.65          12.52                

หน่วยลงทุน 2,804,393,153.60        88.49                

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (9,698,466.27)            (0.31)                

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น (9,698,466.27)            (0.31)                

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (156,189,397.47)         (4.93)                

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 3,169,253,660.23          100.00                 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

JPMORGAN CHASE BANK 8.42 132,529,817.85 266,826,064.19

ธนาคาร แอลจีที (สงิคโปร์) จ ากดั 0.00 0.00 0.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 4.10 129,892,485.16 129,926,770.46

          รวมเงินฝากธนาคาร 12.52 396,752,834.65

สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

สญัญาที่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่น -0.31 2,031,551,955.00 -9,698,466.27

          รวมสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า -0.31 -9,698,466.27

หน่วยลงทุน

     หมวดธรุกิจกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์

ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (REIT) 4.75 2,287,700.00 150,460,015.82

ASCOTT BUSINESS TRUST 0.39 651,800.00 12,354,409.48

CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 0.71 838,400.00 22,400,962.27

CAPITALLAND MALL TRUST (REIT) 5.29 4,241,344.00 167,563,392.40

CRE Logistics REIT Inc 1.44 1,000.00 45,544,538.20

FRASERS CENTREPIONT TRUST (REIT) 2.91 1,914,250.00 92,238,164.96

FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL (REIT) 3.91 4,416,000.00 124,040,560.32

GLP J-REIT (REIT) 1.92 1,264.00 60,737,193.33

KEPPEL DC REIT (REIT) 6.16 2,948,791.00 195,286,190.45

KEPPEL REIT (REIT) 0.47 653,200.00 14,842,217.79

LASALLE LOGIPORT REIT (REIT) 1.33 868.00 42,123,265.92

MANULIFE US REIT 2.31 3,288,700.00 73,282,019.88

MAPLETREE COMMERCIAL TRUST (REIT) 3.32 2,681,902.00 105,341,838.64

MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL (REIT) 0.46 729,700.00 14,497,500.82

MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST (REIT) 6.55 2,989,263.00 207,523,485.68

MAPLETREE LOGISTICS TRUST (REIT) 6.37 4,535,575.00 201,974,484.05

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (LHPROPA) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK INC 1.39 295.00 43,934,362.69

NEXT FUNDS REIT NOMURA ETF 4.27 257,870.00 135,301,141.39

NIPPON PROLOGIS REIT INC 1.43 440.00 45,174,451.52

PARKWAYLIFE REAL ESTATE INVESTMENT (REIT) 0.52 177,600.00 16,425,837.72

SUNTEC REIT (REIT) 0.54 562,200.00 17,203,831.60

VANGUARD AU PROP SEC IDX ETF 1.02 20,131.00 32,284,897.19

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล 5.41 11,503,000.00 171,394,700.00

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 5.13 8,926,600.00 162,464,120.00

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดับบลวิเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 5.30 13,217,848.00 167,866,669.60

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี ้ 0.39 1,153,700.00 12,229,220.00

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท 1.35 3,502,434.00 42,729,694.80

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพ่ืออตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ 4.58 11,425,612.00 145,105,272.40

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท 2.11 3,814,200.00 66,748,500.00

     หมวดธรุกิจขนสง่และโลจิสติกส์

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย 1.19 4,000,000.00 37,600,000.00

     หมวดธรุกิจทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์

GOODMAN GROUP 1.47 115,000.00 46,441,968.00

ITOCHU ADVANCE LOGISTICS INV 1.08 802.00 34,133,094.50

JAPAN LOGISTICS FUND INC 0.86 310.00 27,118,101.48

     หมวดธรุกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 2.21 5,513,941.00 70,027,050.70

          รวมหน่วยลงทุน 88.49 2,804,393,153.60

รวมเงินลงทุน 100.70 3,191,447,521.98

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ -0.70 -22,193,861.75

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 3,169,253,660.23

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (LHPROPA) 

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซื้อขายลว่งหน้า 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์ มลูค่าสญัญา

(Notional Amount)

% NAV วนัครบก าหนด ก าไร/ขาดทุน

(Net Gain/Loss)

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 10,990,000.00 0.0000 02 Nov 2020 0.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 43,990,800.00 0.0025 29 Jan 2021 78,605.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 26,001,720.00 (0.0294) 13 Nov 2020 (931,049.78)

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 34,900,800.00 (0.0319) 13 Nov 2020 (1,009,598.22)

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 35,969,040.00 0.0005 15 Jan 2021 15,390.17

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 112,393,265.00 (0.0759) 12 Feb 2021 (2,404,581.75)

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 115,952,850.00 (0.0315) 12 Mar 2021 (998,185.07)

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 29,946,000.00 0.0001 29 Jan 2021 4,604.78

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 32,756,680.00 (0.0054) 15 Jan 2021 (171,869.97)

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 44,850,000.00 0.0000 02 Nov 2020 0.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 8,677,800.00 (0.0093) 13 Nov 2020 (293,580.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 37,869,300.00 0.0034 12 Mar 2021 109,116.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 165,906,825.00 0.0038 12 Mar 2021 121,754.64

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 204,193,800.00 (0.0486) 15 Jan 2021 (1,540,484.24)

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 33,372,900.00 (0.0286) 13 Nov 2020 (907,765.28)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 203,850,000.00 (0.0607) 13 Nov 2020 (1,924,182.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 166,278,750.00 0.0150 15 Jan 2021 476,404.75

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 30,069,650.00 0.0109 13 Nov 2020 346,712.60

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 123,471,000.00 (0.0018) 12 Mar 2021 (57,844.80)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 45,769,000.00 0.0006 12 Mar 2021 17,576.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 162,008,275.00 (0.0482) 12 Feb 2021 (1,526,739.50)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 362,333,500.00 0.0283 12 Mar 2021 897,250.40

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น AUD/THB

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น JPY/THB

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น SGD/THB
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (LHPROPA) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 
สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 
AAA อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวามเสีย่งต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นใน

เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 
AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ

ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที่อยู่ใน
ระดบั AAA 

A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ ค่อนขา้งชดัเจน 
ซึง่อาจส่งใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑต์ ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงื่อนไขทีเ่อือ้อ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่น ๆ อย่างมาก
จงึจะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

D เป็นระดบัที่อยู่ในสภาวะผิดนัดช าระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นได้ตาม
ก าหนด 

อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ยเพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของ
อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

 

    ประเภท                 ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร JPMORGAN CHASE BANK 266,826,064.19                      

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 129,926,770.46                      
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (LHPROPA) 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะไดร้บัความ
คุ้มครองจากการผิดนัดช าระหนี้ที่ดีกว่าอนัดบัเครดิตในระดบัอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รบัอันดับเครดิตในระดับ
ดงักล่าวซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระ
หนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภททีจ่ ัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ ในตระกูลเงินบาท ซึง่สะท้อน
ความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็น
สกุลเงนิตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ TRIS Rating ยงัก าหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดติ” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปไดข้องการ
เปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ
ช าระหนี้ของหน่วยงานนัน้ ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลีย่นแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของอนัดบัความน่าเชือ่ถอืภายในประเทศไทย ซึง่ก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถือนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่มคีวามเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้
ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้า
ประกนัโดยรฐับาล 

AA(tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้สูงมากเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดย
ระดบัความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (LHPROPA) 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ไดต้รงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

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

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ต ่าอย่างมีนัยส าคญัเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย การปฏิบตัิตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปได้ในปัจจุบนั แต่
ความมัน่คงยังจ ากัดอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คืนตามก าหนดเวลาอย่าง
ต่อเนื่องนัน้ไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

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

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้
ในปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สงูสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อนัดบัความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรบัอนัดบั

ความน่าเชื่อถือที่มคีวามเสีย่ง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดย

ปกตแิล้วจะก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอื

สงูเป็นพเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่า

พอใจเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรกด็ ีระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้

ดงักล่าวจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บั

การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (LHPROPA) 

B (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะ

ไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน

สูงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามข้อ

ผกูพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชีพ้เิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะ

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

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื

ในระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ให้
นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืให้
สงูขึน้ “สญัญาณลบ” จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความ
น่าเชื่อถอือาจจะไดร้บัการปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบั
ช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

19 

 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (LHPROPA) 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 

 
 

 
 

รายชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ -                                   -              

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 396,752,834.65                   12.52           

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                                   -              

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                                   -              

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทนุ

1 1343 JP 4.27

2 3281 JP 1.92

3 TLGF 5.41

4 WHART 5.30

5 CPNREIT 5.13

6 3487 JP 1.44

7 3283 JP 1.43

8 3471 JP 1.39

9 FTREIT 4.58

10 3466 JP 1.33

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท

ช่ือหลกัทรพัย์

NEXT FUNDS REIT NOMURA ETF

GLP J-REIT (REIT)

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก้ โลตสั รเีทล โกรท

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท

CRE Logistics REIT Inc

NIPPON PROLOGIS REIT INC

MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK INC

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้

LASALLE LOGIPORT REIT (REIT)

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูตอ่มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 0% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (LHPROPA) 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 
การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสยีงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสยีงได้ที่ website ของ

บรษิทัจดัการ www.lhfund.co.th 
 

 

 

รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลสั A มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่    
1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่31 ตุลาคม 2563 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนรวม ไดท้ี่บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั www.lhfund.co.th และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (LHPROPA) 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะหแ์ละ

ข้อมลูข่าวสาร

จดัเย่ียม

ชมบริษัท

สมัมนา เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน) P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี้ จ ากดั P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จ ากดั P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัยอ์าร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัยพ์ฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัยก์สกิรไทย จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (LHPROPA) 

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์- เงินบาท 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 
                          หมายเหตุ *รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 
 

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์- ฮ่องกงดอลลาร ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 
                        หมายเหตุ *รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 
 
 
 
 
 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั 346,515.95 7.58

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  212,222.27 4.64

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 11,451.22 0.25

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 730,403.11 15.98

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 57,670.05 1.26

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 435,330.52 9.53

7 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 137,905.15 3.02

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตินาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 592,746.62 12.97

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  852,255.84 18.65

10 บรษิทั หลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 115,759.44 2.53

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 453,306.58 9.92

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 34,883.73 0.76

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 45,072.69 0.99

14 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั  535,989.60 11.73

15 บรษิทั หลกัทรพัย ์ทรนีิตี้ จ ากดั 8,668.79 0.19

4,570,181.56 100%รวม

ล าดบั ช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัยด์บีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 23,214.91 30.99

2 บรษิทัหลกัทรพัยย์โูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั      51,697.50 69.01

74,912.41 100%รวม
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (LHPROPA) 

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์- เยนดอลลาร ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 
 

                            หมายเหตุ *รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 
 

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์- สิงคโปรด์อลลาร ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 
             หมายเหตุ *รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 
 

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย-์ออสเตเลียดอลลาร ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า 
(บาท)* 

อตัราส่วน 
(%) 

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 952.66 4.58 

2 บรษิทัหลกัทรพัยด์บีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั   10,183.44 48.96 

3 บรษิทัหลกัทรพัยย์โูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั      9,665.24 46.46 

รวม 20,801.34 100% 
 

                            หมายเหตุ *รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 
 

ล าดบั ช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั        9,143,631.00                   23.53 

2 บรษิทัหลกัทรพัยด์บีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั      14,088,334.00                   36.27 

3 บรษิทัหลกัทรพัยเ์มยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั          856,223.00                     2.20 

4 บรษิทัหลกัทรพัยย์โูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั      14,765,647.00                   38.00 

38,853,835.00 100%รวม

ล าดบั ช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 145,768.15 22.36

2 บรษิทัหลกัทรพัยด์บีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 313,119.23 48.05

3 บรษิทัหลกัทรพัยเ์มยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั 4,502.99 0.69

4 บรษิทัหลกัทรพัยย์โูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั 188,390.48 28.90

651,780.85 100%รวม
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (LHPROPA) 

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย-์ดอลลารส์หรฐั 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า 
(บาท)* 

อตัราส่วน 
(%) 

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 11,826.22 18.17 

2 บรษิทัหลกัทรพัยด์บีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั   15,034.25 23.09 

3 บรษิทัหลกัทรพัยย์โูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั      38,238.99 58.74 

. 65,099.46 100 

 
 
 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 

 

 

 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม  2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือกองทุน ผู้ถือหน่วย สดัส่วน(ร้อยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี ้พลสั A 

(LHPROPA) 
กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง N/A 

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอร์ตี้ พลสั A 4.0231
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (LHPROPA) 

 ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562  ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 18,844.11 1.338 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 452.26 0.032 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 3,768.82 0.268 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.27

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 45.00 0.003 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 6.29 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 115.17 0.008 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 23,231.65 1.649

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 10,144.79 0.720 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
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รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต  
 

เสนอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A 

 
ความเหน็  

ขา้พเจ้าไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอร์ตี้ พลสั A ซึ่งประกอบดว้ยงบดุลและ             งบ
ประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2563 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธิ งบ
กระแสเงนิสด และขอ้มูลทางการเงนิทีส่ าคญัส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั  

ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงนิขา้งต้นนี้แสดงฐานะการเงนิและรายละเอยีดเงนิลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอร์ตี ้
พลสั A ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2563 ผลการด าเนินงาน การเปลีย่นแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มูลทางการเงนิที่
ส าคญัส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รบัผดิชอบของผู้สอบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามคีวามเป็นอิสระจากกองทุนตาม
ขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบ
การเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อว่า
หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้  
 
ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้รหิารกองทุนฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกองทุนฯ แต่
ไม่รวมถงึงบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานประจ าปีนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปี
ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่ี
สาระส าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมกีารแสดงขอ้มูลที่
ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ 
 
 

…./2 
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เมื่อขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของกองทุนฯ และหากขา้พเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้จะสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ เพื่อใหผู้บ้รหิารกองทุนฯ ด าเนินการแกไ้ขขอ้มลูทีแ่สดงขดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิ 
 
ความรบัผิดชอบของผู้บริหารกองทุนฯ ต่องบการเงิน 

ผูบ้รหิารกองทุนฯ มหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารกองทุนฯ พจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า
งบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัท างบการเงนิ ผู้บรหิารกองทุนฯ รบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเนื่อง  
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงาน
ต่อเนื่องเวน้แต่ผูบ้รหิารกองทุนฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทุนหรอืหยุดด าเนินงานหรอืไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไป
ได ้ 

ผูบ้รหิารกองทุนฯ มหีน้าทีใ่นการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกองทุน  
 
ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บญัชีซึ่งรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รบัประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็น
สาระส าคญัที่มอียู่ได้เสมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถือว่ามสีาระส าคญัเมื่อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทาง
เศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหล่านี้  

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบ
วชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ  
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการ

ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้
หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบ
ขอ้มูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การ
แสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกองทุน  

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารกองทุนฯ ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิารของกองทุนฯ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของผูบ้รหิารกองทุนฯ  และจาก
หลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่อาจเป็น
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เหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่  ถ้าขา้พเจา้ไดข้อ้
สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกต
ถงึการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิทีเ่กีย่วข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะ
เปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีอง
ขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูว่างบการเงนิแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่  

ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ ในเรื่องต่างๆ ทีส่ าคญั ซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องทีม่นีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่ผูบ้รหิารกองทุนฯ ว่าขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจ้าใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจ้า
ขาดความเป็นอสิระ  

จากเรื่องทีส่ื่อสารกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่างๆ ทีม่นีัยส าคญัมากทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิใน
งวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชเีว้นแต่
กฎหมายหรือข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสม
เหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว 
 
ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน าเสนอรายงานฉบบันี้คอื นางขวญัใจ  เกยีรตกิงัวาฬไกล 

 
 
นางขวญัใจ  เกยีรตกิงัวาฬไกล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่5875 
บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
27 มกราคม 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (LHPROPA) 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A 
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรพัย์

เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม 2,804,393,153.60 3,067,150,862.98

(ราคาทุนปี 2563 : 3,106,254,721.40 บาท)

(ราคาทุนปี 2562 : 2,837,894,487.01 บาท)

เงนิฝากธนาคาร 6 396,718,549.35            337,856,896.81          

เงนิปันผลและดอกเบีย้ค้างรบั 14,190,507.10             13,690,001.81            

ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 60,898,776.49             

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ 7 2,067,414.34               27,323,208.57            

ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 4.5 52,481.64                   57,912.20                 

รวมสินทรพัย์ 3,278,320,882.52            3,446,078,882.37         

หน้ีสิน

หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ 7 11,765,880.61             3,099,959.36             

เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 83,360,741.86             65,651,496.14            

เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 9,026,111.10               10,886,820.39            

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4,762,086.88               4,343,312.20             

หนี้สนิอืน่ 152,401.84                 3,741,513.18             

รวมหน้ีสิน 109,067,222.29               87,723,101.27              

สินทรพัยส์ทุธิ 3,169,253,660.23            3,358,355,781.10         

สินทรพัยส์ทุธิ :

ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 3,320,888,219.82         2,736,581,699.20        

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชปีรบัสมดุล 516,167,196.44 384,472,852.09

ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนนิงาน 5 (667,801,756.03) 237,301,229.81

สินทรพัยส์ทุธิ 3,169,253,660.23            3,358,355,781.10         

สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
 ชนดิจ่ายเงนิปันผล 9.5433                       12.2720                    
 ชนดิเพือ่การออมและสะสมมลูค่า 9.5193                       -                          
 ชนดิเพือ่การออมและจ่ายเงนิปันผล 9.5292                       -                          
 ชนดิช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์ 9.5431                       -                          
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
 ชนดิจ่ายเงนิปันผล 331,906,972.5277         273,658,169.9145       
 ชนดิเพือ่การออมและสะสมมลูค่า 10,339.3460                -                          
 ชนดิเพือ่การออมและจ่ายเงนิปันผล 47,770.9229                -                          
 ชนดิช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์ 123,739.1789              -                          
 รวม 332,088,821.9755           273,658,169.9145        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (LHPROPA) 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์

เงินลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ

NEXT FUNDS REIT NOMURA ETF 1343 JP -                257,870.0000     135,301,141.39    4.81              

GLP J-REIT 3281 JP -                1,264.0000        60,737,193.33     2.17              

NIPPON PROLOGIS REIT INC 3283 JP -                440.0000          45,174,451.52     1.61              

LASALLE LOGIPORT REIT 3466 JP -                868.0000          42,123,265.92     1.50              

MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK INC 3471 JP -                295.0000          43,934,362.69     1.57              

CRE Logistics REIT Inc 3487 JP -                1,000.0000        45,544,538.20     1.62              

ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST AREIT SP -                2,287,700.0000  150,460,015.82    5.37              

ASCOTT RESIDENCE TRUST ART SP -                651,800.0000     12,354,409.48     0.44              

CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST CRCT SP -                838,400.0000     22,400,962.27     0.80              

CAPITALLAND MALL TRUST CT SP -                4,241,344.0000  167,563,392.40    5.98              

FRASERS CENTREPIONT TRUST FCT SP -                1,914,250.0000  92,238,164.96     3.29              

FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL FLT SP -                4,416,000.0000  124,040,560.32    4.42              

KEPPEL DC REIT KDCREIT SP -                2,948,791.0000  195,286,190.45    6.96              

KEPPEL REIT KREIT SP -                653,200.0000     14,842,217.79     0.53              

MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST MAGIC SP -                729,700.0000     14,497,500.82     0.52              

MAPLETREE COMMERCIAL TRUST MCT SP -                2,681,902.0000  105,341,838.64    3.76              

MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST MINT SP -                2,989,263.0000  207,523,485.68    7.40              

MAPLETREE LOGISTICS TRUST MLT SP -                4,535,575.0000  201,974,484.05    7.20              

PARKWAYLIFE REAL ESTATE INVESTMENT PREIT SP -                177,600.0000     16,425,837.72     0.59              

SUNTEC REIT SUN SP -                562,200.0000     17,203,831.60     0.61              

VANGUARD AU PROP SEC IDX ETF VAP AU -                20,131.0000      32,284,897.19     1.15              

MANULIFE US REIT MUST SP -                3,288,700.0000  73,282,019.88     2.61              

ITOCHU ADVANCE LOGISTICS INV 3493 JP -                802.0000          34,133,094.50     1.22              

JAPAN LOGISTICS FUND INC 8967 JP -                310.0000          27,118,101.48     0.97              

GOODMAN GROUP GMG AU -                115,000.0000     46,441,968.00     1.66              

รวมเงินลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ 1,928,227,926.10  68.76               

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั DIF -                5,513,941.0000  70,027,050.70     2.50              

ขนส่งและโลจิสติกส์

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย TFFIF -                4,000,000.0000  37,600,000.00     1.34              

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท AIMIRT -                3,502,434.0000  42,729,694.80     1.52              

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท CPNREIT -                8,926,600.0000  162,464,120.00    5.79              

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ FTREIT -                11,425,612.0000 145,105,272.40    5.17              

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท IMPACT -                3,814,200.0000  66,748,500.00     2.38              

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก้ โลตสั รเีทล โกรท TLGF -                11,503,000.0000 171,394,700.00    6.11              

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พรอ็พเพอร์ตี้ TPRIME -                1,153,700.0000  12,229,220.00     0.44              

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท WHART -                13,217,848.0000 167,866,669.60    5.99              

รวมหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 876,165,227.50     31.24               

รวมเงินลงทนุทัง้ส้ิน (ราคาทนุ 3,106,254,721.40 บาท) 2,804,393,153.60  100.00             

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

 จ านวนหน่วย มลูค่ายตุธิรรม

อตัราสว่นของ

มลูค่ายตุธิรรม 

(%) มลูค่าทีต่ราไว้
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (LHPROPA) 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้จากการลงทนุ

รายได้เงนิปันผล 152,351,357.89 58,747,812.75

รายได้ดอกเบีย้ 410,667.08 723,699.02

รวมรายได้จากการลงทนุ 152,762,024.97 59,471,511.77

ค่าใช้จา่ย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ 8, 9 47,588,309.69 18,844,108.47

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ 8 1,142,119.39 452,258.58            

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน 8, 9 9,517,661.76 3,768,821.72

ค่าธรรมเนยีมวชิาชพี 60,000.00 45,000.00

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 32,756,916.08 121,456.80

ภาษเีงนิได้ 57,459.47 31,197.19

รวมค่าใช้จา่ย 91,122,466.39 23,262,842.76

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 61,639,558.58 36,208,669.01

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (177,714,129.39) 84,354,854.42

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 33,051,210.67 (51,351,908.78)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ (41,074,331.71) 19,492,741.35

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (312,096,791.91) 241,866,376.24

รายการขาดทุนสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (194,164,382.52) (32,515,796.81)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ (33,921,715.48) 25,535,500.64

รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ (725,920,140.34) 287,381,767.06

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน (664,280,581.76) 323,590,436.07

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงานแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

 ชนดิจ่ายเงนิปันผล (664,113,820.59) 323,590,436.07

 ชนดิเพือ่การออมและสะสมมลูค่า (9,081.52) -    

 ชนดิเพือ่การออมและจ่ายเงนิปันผล (38,545.65) -    

 ชนดิช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์ (119,134.00) -    

 รวม (664,280,581.76) 323,590,436.07

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (LHPROPA) 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 

 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานในระหวา่งปี

รายได้จากการลงทุนสทุธิ 61,639,558.58         36,208,669.01         

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (177,714,129.39) 84,354,854.42

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 33,051,210.67 (51,351,908.78)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ (41,074,331.71) 19,492,741.35

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (312,096,791.91) 241,866,376.24

รายการขาดทุนสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (194,164,382.52) (32,515,796.81)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ (33,921,715.48) 25,535,500.64

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน (664,280,581.76)        323,590,436.07         

การแบง่ปันส่วนทนุให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 11 (240,822,404.08) (106,576,243.56)

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของทนุท่ีได้รบั(ท่ีรบัซ้ือคืน)จากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี

มลูค่าหน่วยลงทุนทีอ่อกจ าหน่ายในระหวา่งปี 3,004,726,331.24     4,812,477,755.17     

มลูค่าหน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งปี (2,288,725,466.27)    (2,120,839,274.13)    

การเพ่ิมขึน้ของทนุท่ีได้รบัสทุธิจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 716,000,864.97         2,691,638,481.04      

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของสินทรพัยส์ทุธิในระหวา่งปี (189,102,120.87)        2,908,652,673.55      

สนิทรพัยส์ทุธติ้นปี 3,358,355,781.10     449,703,107.55       

สินทรพัยส์ทุธิปลายปี 3,169,253,660.23      3,358,355,781.10      

หน่วย : หน่วย

2563 2562

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทนุ (มลูค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุนต้นปี 273,658,169.9145 43,865,461.4661

บวก หน่วยลงทุนทีอ่อกจ าหน่ายในระหวา่งปี 262,286,052.6742 405,306,568.0199

หกั หน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งปี (203,855,400.6132) (175,513,859.5715)

หน่วยลงทนุ ณ วนัส้ินปี 332,088,821.9755     273,658,169.9145     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 
 

หน่วย : บาท

2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน (664,280,581.76)          323,590,436.07            

รายการปรบักระทบการเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธใินสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน -

ให้เป็นเงนิสดสทุธทิีไ่ด้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน :-

การซือ้เงนิลงทุน (11,403,019,054.63)    (4,373,815,900.15)      

การจ าหน่ายเงนิลงทุน 10,987,495,929.58     1,975,941,088.85       

สว่นต ่ามลูค่าตราสารหนี้ตดัจ าหน่าย (27,588.62)                (232,108.13)              

การเพิม่ขึน้ในเงนิปันผลและดอกเบีย้ค้างรบั (14,190,507.10)          (769.13)                    

การเพิม่ขึน้ในลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน (60,898,776.49)          -                      

การ(เพิม่ขึน้)ลดลงในค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 5,430.56                  (57,912.20)                

การเพิม่ขึน้ในเจ้าหนี้จากเจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 17,709,245.72           65,651,496.14           

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (1,860,709.29)            10,375,332.29           

การเพิม่ขึน้ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 418,774.68               3,642,502.69             

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในหนี้สนิอืน่ (3,589,111.34)            3,726,275.93             

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 177,714,129.39         (84,354,854.42)          

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (33,051,210.67)          51,351,908.78           

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 41,074,331.71           (19,492,741.35)          

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 312,096,791.91         (241,866,376.24)        

รายการขาดทุนสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 194,164,382.52         32,515,796.81           

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 33,921,715.48           (25,535,500.64)          

เงินสดสทุธิท่ีใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (416,316,808.35)          (2,278,561,324.70)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การจ าหน่ายหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 3,004,726,331.24       4,812,477,755.17       

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (2,288,725,466.27)      (2,120,839,274.13)      

การแบ่งปันสว่นทุนให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน (240,822,404.08)        (106,576,243.56)        

เงินสดสทุธิท่ีได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 475,178,460.89            2,585,062,237.48         

เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึน้สทุธิ 58,861,652.54              306,500,912.78            

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัต้นปี 337,856,896.81         31,355,984.03           

เงินฝากธนาคาร ณ วนัส้ินปี (หมายเหตขุ้อ 6) 396,718,549.35            337,856,896.81            

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A 
ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 

 

 หน่วย : บาท

ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบังวด

31/10/63 31/10/62 31/10/61 23/11/59 - 31/10/60

ข้อมลูผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)

มลูค่าหน่วยลงทุนเริม่แรก -                      -                      -                      10.0000                

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธติ้นปี 12.2720                10.2518                10.2833                -                      

รายได้จากกจิกรรมลงทุน :

รายได้จากการลงทุนสทุธิ 0.1847 0.3257 0.3013                 0.2373                 

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (0.5325) 0.7588 0.5134                 0.0208                 

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 0.0991 (0.4619) (0.2943)                (0.1832)                

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ (0.1231) 0.1753 0.1267                 0.1816                 

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (0.9351) 2.1757 (0.3764)                0.3455                 

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (0.5818) (0.2925) 0.1243                 (0.0880)                

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ (0.1016) 0.2297 (0.0398)                0.0031                 

รายได้จากกจิกรรมลงทุนทัง้สิน้ (1.9903) 2.9108 0.3552                 0.5171                 

หกั การแบ่งปันสว่นทุนให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน * (0.7384) (0.8906) (0.3867)                (0.2338)                

มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิปลายปี/งวด 9.5433                     12.2720                   10.2518                   10.2833                   

อตัราสว่นของก าไร(ขาดทุน)สทุธต่ิอมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) (18.6801)               22.9699                2.9796                 4.8721                 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัและข้อมลูประกอบเพ่ิมเติมท่ีส าคญั

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธปิลายปี/งวด (พนับาท) 3,169,253.66         3,358,355.78         449,703.11            466,026.46            

อตัราสว่นของค่าใช้จ่ายรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) 2.5624                 1.6513                 1.6573                 1.5862                 

อตัราสว่นรายได้จากการลงทุนรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) 4.2958                 4.2215                 4.1848                 3.8223                 

อตัราสว่นของจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของการซือ้ขายเงนิลงทุน

ระหวา่งปี/งวดต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) ** 617.1633              437.1137              198.1174              374.7876              

ข้อมลูเพ่ิมเติม **

* ค านวณจากจ านวนหน่วยลงทุนชนดิจ่ายเงนิปันผลทีจ่ าหน่ายแลว้ถวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

** ไม่นบัรวมเงนิลงทุนในเงนิฝากธนาคาร และในตัว๋สญัญาใช้เงนิ ใบรบัฝากเงนิ และการซือ้ขายเงนิลงทุนต้องเป็นรายการซือ้หรอืขายเงนิลงทุนอยา่งแท้จรงิซึง่ไม่รวมถงึการซือ้โดยมสีญัญาขายคนืหรอืการขายโดยมี

สญัญาซือ้คนื



 

 

35 

 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (LHPROPA) 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

หน่วย : บาท 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A 

กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส A (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน ที่เน้นลงทุนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ และมกีารกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific fund) ซึง่จดทะเบยีน
เป็นกองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 23 
พฤศจกิายน 2559 มเีงนิทุนจดทะเบยีน 1,141.68 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 114,168,410.5580 หน่วย มลูค่าหน่วยละ 10 
บาท) ไม่มกี าหนดระยะเวลาสิน้สุดโครงการ 
และในระหว่างด าเนินโครงการ กองทุนฯ ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนโครงการทัง้สิ้น 4,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 
400,000,000.0000 ห น่ วย มู ลค่ าห น่ วยละ 10 บาท ) รวมมู ลค่ าโครงการ 5,141 .68 ล้ านบาท (แบ่ งเป็ น 
514,168,410.5580 หน่วย มลูค่าหน่วยละ 10 บาท)  
เมื่อวนัที ่22 มถิุนายน 2563 กองทุนฯ ไดม้กีารแก้ไขโครงการเกี่ยวกบัการเปลี่ยนชื่อย่อกองทุน จากเดมิชื่อ LHPROP-
A เปลีย่นเป็น LHPROPA และ การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนดงันี้ 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล (LHPROPA-D) 
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมลูค่า (LHPROPA-ASSF) 
ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงนิปันผล (LHPROPA-DSSF) 
ชนิดผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนภายใตก้ารบรหิารจดัการ (LHPROPA-L) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส(์LHPROPA-E) 
กองทุนฯ จดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (“บรษิทัจดัการ”) 
กองทุนฯ มนีโยบายลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืตราสารในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ (Property Sector Fund) ทีจ่ด
ทะเบยีนทัง้ในประเทศไทย ประเทศอื่นในเอเชยี และประเทศออสเตรเลยี โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยแบ่งสัดส่วนการลงทุนดงันี ้ 1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย์ หน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน ตราสารของกองทุนอสงัหารมิทรพัย์ต่างประเทศ หน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานที ่เป็นกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ และหน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของ
กองทุนอสงัหารมิทรพัย์ (REITs ETF) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ
กองทุน 2) ส่วนทีเ่หลอือาจลงทุนในหุน้กลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึตราสารทุนอื่นใดทีใ่หส้ทิธใินการได้มา
หรอืที่มผีลตอบแทนอ้างอิงกบัตราสาร หน่วยลงทุนและหุน้ดงักล่าวขา้งต้นหรอืกลุ่มของตราสาร หน่วยลงทุน และหุ้น
ดังกล่าวข้างต้น กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี้ กองทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศ
ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 
นอกจากนี้ กองทุนฯ อาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
กองทุนฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีก่ าหนดในหนังสอืชีช้วน 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

หน่วย : บาท 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

2.1 งบการเงนินี้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถงึการตคีวามและแนวปฏิบตัิ
ทางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัช ี(“สภาวชิาชพีบญัช”ี) และการแสดงรายการใน   งบการเงนิไดจ้ดัท าขึน้
ตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทัว่ไปภายใต้พระราชบญัญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และได้จดัท าขึ้นตามหลกัเกณฑ์และ
รูปแบบที่ก าหนดในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 106 เรื่อง การบญัชสี าหรบักิจการที่ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน 
และตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

2.2 งบการเงนินี้ไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบญัช ี

2.3 การใชป้ระมาณการทางบญัช ี
ในการจดัท างบการเงนิให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผู้บรหิารต้องใช้การ
ประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการซึ่งมผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิที่เกี่ยวกบั
สนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้และค่าใชจ้่ายผลทีเ่กดิขึน้จรงิจงึแตกต่างจากทีป่ระมาณการไว ้

 ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรบัประมาณการทาง
บญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

3.      มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัในปีปัจจุบนัและทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนาคตมรีายละเอยีด ดงันี้ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
สภาวชิาชพีบญัชไีด้ออกและปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2561) รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัใหม่ ซึ่งมผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงนิน้ี โดยมมีาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ซึง่ไดม้กีารเปลีย่นแปลงหลกัการส าคญั 
ดงันี้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชแีละ
การตคีวามมาตรฐานบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งต่อไปนี้  
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2560) สญัญาก่อสรา้ง 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560) รายได ้
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 2560) รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิาร

โฆษณา 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 

(ปรบัปรุง 2560) 
โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคา้ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 
(ปรบัปรุง 2560)  

สญัญาส าหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

หน่วย : บาท 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่18 
(ปรบัปรุง 2560)  

การโอนสนิทรพัยจ์ากลูกคา้ 

ฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ ได้ประเมนิแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ไม่มผีลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงนิ 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีย่งัไม่มผีลบงัคบัใช ้
สภาวชิาชีพบญัชไีด้ออกประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 ดงันี้ 
• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ จ านวน 5 ฉบบั ประกอบดว้ย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่19  การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

ปัจจุบนัฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ อยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบที่อาจมตี่องบการเงนิในปีทีเ่ริม่ใชม้าตรฐาน
ดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิ

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญาเช่า ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 เรื่องสญัญา
เช่า และการตีความมาตรฐานบญัชทีี่เกี่ยวขอ้ง อย่างไรก็ตาม การบญัชสี าหรบัผู้ให้เช่าไม่มกีารเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงต้องจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่า
ด าเนินงานโดยใชห้ลกัการเช่นเดยีวกนักบัมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 

ฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ ได้ประเมนิแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ไม่มผีลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงนิ 

การประกาศใชแ้นวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมและกองทุนส ารองเลีย้งชพี 
เมื่อวนัที ่26 ธนัวาคม 2562 ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเหน็ชอบแนวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมและกองทุนส ารอง
เลี้ยงชพีทีป่ระกาศใชโ้ดยสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน ซึง่ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่
ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

ปัจจุบนัฝ่ายบรหิารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงนิในปีทีเ่ริม่ใชแ้นวปฏบิตัทิางบญัชี
ฉบบัดงักล่าว 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

หน่วย : บาท 

4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 
- ดอกเบีย้รบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ามระยะเวลาทีพ่งึไดร้บัโดยค านึงถงึผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
- เงนิปันผลรบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ัง้แต่วนัทีป่ระกาศจ่ายและมสีทิธทิีจ่ะไดร้บั 
- บญัชส่ีวนเกนิและส่วนต ่ามูลค่าของตราสารหนี้ตดัจ าหน่ายตามวธิอีตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิซึ่งยอดที่ตดัจ าหน่ายนี้

แสดงเป็นรายการปรบัปรุงกบัดอกเบีย้รบั 
- ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการจ าหน่ายเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย ณ วนัทีจ่ าหน่ายเงนิลงทุน  
- ค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงนิลงทุนและการวดัค่าเงนิลงทนุ 
- เงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ดว้ยจ านวนต้นทุนของเงนิลงทุน ณ วนัทีก่องทุนฯ มสีทิธใินเงนิลงทุน ต้นทุนของ

เงนิลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซื้อเงนิลงทุนและค่าใชจ้่ายโดยตรงทัง้สิน้ทีก่องทุนฯ จ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งเงนิลงทุน
นัน้ 

- เงนิลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคาซื้อขายครัง้ล่าสุดของ
วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 

- เงนิลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศแสดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม โดยใชร้าคาหรอือตัราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 

- กองทุนฯ ใชว้ธิรีาคาทุนตดัจ าหน่ายในการก าหนดมลูค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้ซึ่งมอีายุครบก าหนดภายใน 90 
วนั นับตัง้แต่วนัทีล่งทุนและไม่มเีงือ่นไขการต่ออายุเมื่อมลูค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้นัน้ไม่แตกต่างจากราคาทุน
ตดัจ าหน่ายอย่างเป็นสาระส าคญั 

- ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากการปรบัมูลค่าเงนิลงทุนใหเ้ป็นมูลค่ายุตธิรรมจะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน ณ 
วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 

- ราคาทุนของเงนิลงทุนทีจ่ าหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 

4.3 ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 
กองทุนฯ มนีโยบายป้องกนัความเสีย่งเกี่ยวกบัอตัราแลกเปลี่ยนส าหรบัสนิทรพัย์ทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศโดยการ
ท าสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward exchange contracts (FX))  
สนิทรพัย์และหนี้สินของตราสารอนุพันธ์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งค านวณและวดัมูลค่ายุติธรรมโดยสถาบัน
การเงนิ ก าไร(ขาดทุน)จากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธจ์ะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน 

4.4 บญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 
บญัชทีี่เป็นเงนิตราต่างประเทศ แปลงค่าเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัเกดิรายการ สนิทรพัย์และหนี้สนิที่
เป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัสิน้งวดแปลงค่าเงนิบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนันัน้ และสญัญาซื้อขายเงนิตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัทีเ่กดิรายการ แปลงค่าเงนิบาทโดยใชอ้ตัราตามสญัญา 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (LHPROPA) 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

หน่วย : บาท 

ณ วนัสิ้นงวด ก าไรหรอืขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยงัไม่ครบก าหนด
ค านวณโดยปรบัสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าคงค้าง ณ วนัสิ้นงวดจากอตัราตามสญัญา เป็นราคา
ตลาดของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่อีายุคงเหลอืเช่นเดยีวกนั โดยแสดงรวมในสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิตราสารอนุพนัธ์
ในงบดุล 
ก าไรหรอืขาดทุนจากการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุน 

4.5 ค่าใชจ้่ายรอตดับญัช ี
 ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี เป็นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนโครงการ ซึ่งตัดจ าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายภายใน

ระยะเวลา 3 ปี โดยใชว้ธิเีสน้ตรง 
4.6 การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนฯ จะบนัทกึลดก าไรสะสม ณ วนัทีป่ระกาศจ่ายเงนิปันผล 

4.7 บญัชปีรบัสมดุล 
 บญัชปีรบัสมดุลถอืเป็นส่วนหนึ่งของก าไรสะสม ซึ่งจะบนัทกึเมื่อมกีารขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนฯ 

เพื่อท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนมส่ีวนในสนิทรพัย์สุทธขิองกจิการลงทุนหรอืไดร้บัส่วนแบ่งจากกจิการลงทุนเท่าเทยีมกนั
ไม่ว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้จะลงทุนหรอืเลกิลงทุนในกจิการลงทุน ณ เวลาใด 

4.8 ภาษเีงนิได ้
 กองทุนมหีน้าที่เสยีภาษีเงนิได้นิติบุคคลเฉพาะเงนิได้พงึประเมินตามมาตรา (40)(4)(ก) แห่งประมวลรษัฎากรใน

อตัรารอ้ยละ 15 ของรายไดก้่อนหกัรายจ่ายใด ๆ โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่20 สงิหาคม 2562 
5. ก าไรสะสมจากการด าเนินงานต้นปี 

                 2563                 2562 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธสิะสม (เริม่สะสม 23 พ.ย. 2559)  69,339,309.89  33,130,640.88 

ก าไรสุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 23 พ.ย. 2559)  106,690,149.30  22,335,294.88 

ขาดทุนสุทธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นสะสม (เริม่สะสม 23 พ.ย. 
2559) 

   (79,382,608.86)    (28,030,700.08) 

ก าไรสุทธทิีเ่กดิขึน้จากตราสารอนุพนัธส์ะสม (เริม่สะสม 23 พ.ย. 2559)  40,696,341.07  21,203,599.72 

ก าไรสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 23 พ.ย. 2559)  257,559,174.81  15,692,798.57 

ขาดทุนสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นสะสม   

 (เริม่สะสม 23 พ.ย. 2559)   (35,375,445.61)   (2,859,648.80) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธส์ะสม   

 (เริม่สะสม 23 พ.ย. 2559)  24,223,249.21  (1,312,251.43) 
หกั การแบง่ปันส่วนทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน (146,448,940.00) (39,872,696.44) 

ก าไรสะสมจากการด าเนินงานต้นปีทัง้ส้ิน  237,301,229.81  20,287,037.30 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

หน่วย : บาท 

6. เงินฝากธนาคาร 

  ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2563 และ 2562 เงนิฝากธนาคาร ประกอบดว้ย :- 
 อตัราดอกเบีย้ต่อปี (%) จ านวนเงนิ (บาท) 

 2563 2562 2563 2562 

JPMorgan Chase & Co.     

- สกุลเงนิดอลลารอ์อสเตรเลยี - - 9,423,786.64 188,554.22 
- สกุลเงนิเยนญีปุ่่ น - - 36,540,233.47 9,352,455.77 
- สกุลเงนิดอลลารส์งิคโปร์ - - 219,040,729.39 22,434,222.06 
- สกุลเงนิดอลลารฮ์่องกง - - 91,525.05 253,747.72 
- สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ - - 1,729,789.64 - 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)      
- สกุลเงนิบาท    0.125 0.375 129,892,485.16 305,627,917.04 
รวม   396,718,549.35 337,856,896.81 

7. สินทรพัย(์หน้ีสิน)ตราสารอนุพนัธ ์

ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯ มสีนิทรพัย(์หนี้สนิ)ตราสารอนุพนัธจ์ากการท าสญัญาซื้อขายเงนิตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ากบัสถาบนัการเงนิหลายแห่ง จ านวน 20 สญัญาและ 34 สญัญา ตามล าดบั ซึ่งมรีายละเอียด
ของสญัญาดงันี้ 

• ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2563 

สญัญา 
Forward 
contracts 

กองทุนจ่ายให้
สถาบนัการเงนิ 

กองทุนไดร้บัจาก
สถาบนัการเงนิ 

   

Notional amount  
(SGD/HKD/JPY) 

 
Notional amount 

(THB) 
อตัรา

แลกเปลีย่น 

 
วนัครบ
ก าหนด 

 
สนิทรพัย ์                        

ตราสารอนุพนัธ ์

SGD/THB 1,300,000.00 30,069,650.00   23.13050 13 พ.ย. 63 346,712.60 

JPY/THB 120,000,000.00 35,969,040.00    0.29974 15 ม.ค. 64 15,390.17 

SGD/THB 7,250,000.00 166,278,750.00   22.93500 15 ม.ค. 64 476,404.75 

SGD/THB 100,000,000.00 29,946,000.00    0.29946 29 ม.ค. 64 4,604.78 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (LHPROPA) 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

หน่วย : บาท 

      

สญัญา 
Forward 
contracts 

กองทุนจ่ายให้
สถาบนัการเงนิ 

กองทุนไดร้บัจาก
สถาบนัการเงนิ 

   

Notional amount  
(SGD/HKD/JPY) 

 
Notional amount 

(THB) 
อตัรา

แลกเปลีย่น 

 
วนัครบ
ก าหนด 

 
สนิทรพัย ์                        

ตราสารอนุพนัธ ์

AUD/THB 2,000,000.00 43,990,800.00   21.99540 29 ม.ค. 64 78,605.00 

SGD/THB 2,000,000.00 45,769,000.00   22.88450 12 ม.ีค. 64 17,576.00 

JPY/THB 126,000,000.00 37,869,300.00    0.30055 12 ม.ีค. 64 109,116.00 

SGD/THB 7,250,000.00 165,906,825.00   22.88370 12 ม.ีค. 64 121,754.64 

SGD/THB 15,800,000.00 362,333,500.00   22.93250 12 ม.ีค. 64 897,250.40 
รวม  973,972,865.00   2,067,414.34 

 

สญัญา 
Forward 
contracts 

กองทุนจ่ายให้
สถาบนัการเงนิ 

กองทุนไดร้บัจาก
สถาบนัการเงนิ 

   

Notional amount   
(SGD/JPY) 

 
Notional amount 

(THB) 
อตัรา

แลกเปลีย่น 

 
วนัครบ
ก าหนด 

 
หนี้สนิ                         

ตราสารอนุพนัธ ์

SGD/THB 9,000,000.00 203,850,000.00   22.650000 13 พ.ย. 63 (1,924,182.00) 

JPY/THB 120,000,000.00 34,900,800.00    0.290840 13 พ.ย. 63 (1,009,598.22) 

JPY/THB 90,000,000.00 26,001,720.00    0.288908 13 พ.ย. 63 (931,049.78) 

SGD/THB 1,500,000.00 33,372,900.00   22.248600 13 พ.ย. 63 (907,765.28) 

JPY/THB 30,000,000.00 8,677,800.00    0.289260 13 พ.ย. 63 (293,580.00) 

SGD/THB 9,000,000.00 204,193,800.00   22.688200 15 ม.ค. 64 (1,540,484.24) 

JPY/THB 110,000,000.00 32,756,680.00    0.297788 15 ม.ค. 64 (171,869.97) 

JPY/THB 383,000,000.00 112,393,265.00    0.293455 12 ก.พ. 64 (2,404,581.75) 

SGD/THB 7,150,000.00 162,008,275.00   22.658500 12 ก.พ. 64 (1,526,739.50) 

JPY/THB 390,000,000.00 115,952,850.00    0.297315 13 ม.ีค. 64 (998,185.07) 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (LHPROPA) 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

หน่วย : บาท 

      
SGD/THB 5,400,000.00 123,471,000.00   22.865000 13 ม.ีค. 64 (57,844.80) 
รวม  628,602,387.08   (11,765,880.61) 

• ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2562 
 

สญัญา 
Forward 
contracts 

กองทุนจ่ายให้
สถาบนัการเงนิ 

กองทุนไดร้บัจาก
สถาบนัการเงนิ 

   

Notional amount  
(SGD/HKD/JPY) 

 
Notional amount 

(THB) 
อตัรา

แลกเปลีย่น 

 
วนัครบ
ก าหนด 

 
สนิทรพัย ์                        

ตราสารอนุพนัธ ์

JPY/THB 142,000,000.00 41,209,110.00    0.290205 8 พ.ย. 62 1,764,857.99 

JPY/THB 110,000,000.00 31,686,050.00    0.288055 8 พ.ย. 62 1,116,500.00 

SGD/THB 2,430,000.00 55,277,640.00   22.748000 8 พ.ย. 62 1,348,334.10 

SGD/THB 3,035,700.00 68,868,497.34   22.686200 8 พ.ย. 62 1,542,347.82 

JPY/THB 54,000,000.00 15,698,880.00    0.290720 15 พ.ย. 62 686,556.00 

JPY/THB 45,000,000.00 12,981,825.00    0.288485 13 ธ.ค. 62 424,537.33 

JPY/THB 400,000,000.00 114,004,000.00    0.285010 13 ธ.ค. 62 2,618,000.00 

SGD/THB 100,000.00 2,218,460.00   22.184600 13 ธ.ค. 62  539.45 

JPY/THB 33,000,000.00 9,488,721.00    0.287537 10 ม.ค. 63 287,066.52 

JPY/THB 40,000,000.00 11,473,200.00    0.286830 10 ม.ค. 63 315,280.00 

JPY/THB 260,000,000.00 75,717,200.00    0.291220 10 ม.ค. 63 3,170,440.00 

SGD/THB 1,520,000.00 34,000,272.00   22.368600 10 ม.ค. 63 273,224.56 

SGD/THB 5,500,000.00 123,361,150.00   22.429300 10 ม.ค. 63 1,302,053.50 

HKD/THB 700,000.00 2,724,400.00    3.892000 17 ม.ค. 63 31,599.40 

HKD/THB 2,000,000.00 7,760,000.00    3.880000 17 ม.ค. 63 66,284.00 

HKD/THB 5,500,000.00 21,362,000.00    3.884000 17 ม.ค. 63 204,281.00 

JPY/THB 100,000,000.00 28,732,200.00    0.287322 14 ก.พ. 63 787,500.00 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (LHPROPA) 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

หน่วย : บาท 

JPY/THB 165,950,000.00 47,506,340.55    0.286269 14 ก.พ. 63 1,036,470.80 

JPY/THB 142,240,000.00 40,825,724.80    0.287020 14 ก.พ. 63 1,102,108.16 

SGD/THB 5,900,000.00 130,968,200.00   22.198000 6 ม.ีค. 63 58,952.80 

SGD/THB 2,520,000.00 56,125,944.00   22.272200 6 ม.ีค. 63 216,961.92 

JPY/THB 39,600,000.00 11,546,568.00    0.291580 6 ม.ีค. 63 476,823.02 

JPY/THB 168,400,000.00 49,110,492.00    0.291630 6 ม.ีค. 63 2,004,465.20 

JPY/THB 435,000,000.00 128,138,820.00    0.294572 6 ม.ีค. 63 6,488,025.00 
รวม  1,153,566,094.69   27,323,208.57 

 

สญัญา 
Forward 
contracts 

กองทุนจ่ายให้
สถาบนัการเงนิ 

กองทุนไดร้บัจาก
สถาบนัการเงนิ 

   

Notional amount   
(SGD/JPY) 

 
Notional amount 

(THB) 
อตัรา

แลกเปลีย่น 

 
วนัครบ
ก าหนด 

 
หนี้สนิ                         

ตราสารอนุพนัธ ์
SGD/THB 9,830,400.00 215,975,854.08   21.970200 13 ธ.ค. 62 (2,167,681.84) 
SGD/THB 1,900,000.00 41,787,080.00   21.993200 13 ธ.ค. 62 (381,983.60) 
SGD/THB 3,400,000.00 75,263,080.00   22.136200 13 ธ.ค. 62 (197,349.60) 
SGD/THB 500,000.00 11,074,050.00   22.148100 17 ม.ค. 63 (20,385.50) 
JPY/THB 115,000,000.00 32,030,950.00    0.278530 14 ก.พ. 63 (99,015.00) 
JPY/THB 118,000,000.00 32,955,748.00    0.279286 14 ก.พ. 63 (83,492.81) 
SGD/THB 1,400,000.00 31,011,400.00   22.151000 14 ก.พ. 63 (32,398.81) 
SGD/THB 2,000,000.00 44,356,000.00   22.178000 14 ก.พ. 63 (20,550.00) 
SGD/THB 650,000.00 14,404,000.00   22.160000 14 ก.พ. 63 (18,378.75) 
SGD/THB 5,850,000.00 129,744,225.00   22.178500 6 ม.ีค. 63 (78,723.45) 
รวม  628,602,387.08   (3,099,959.36) 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A (LHPROPA) 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต้ี์ พลสั A 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

หน่วย : บาท 

8. ค่าใช้จ่าย 

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั เป็นผู้จดัการกองทุนฯ และนายทะเบยีนหน่วยลงทุน โดยมี
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนฯ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินทัง้หมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทัง้หมด ทัง้นี้  มูลค่าหนี้สินทัง้หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่ านวณ) ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ 
:- 

ค่าใชจ้่าย นโยบายการก าหนดราคา 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.27 ต่อปี  

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

9. รายการบญัชีท่ีเก่ียวข้องกนั 

ในระหว่างปี กองทุนฯ มีรายการบัญชีที่ส าคญักับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการคา้และเกณฑ์ตามทีต่กลงกนัระหว่างกองทุนฯ และกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ซึ่งเป็นไปตามปกตธิุรกจิ โดยสามารถ
สรุปไดด้งันี้ 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประกอบดว้ย :- 

ชื่อกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั ผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั 

รายการระหว่างกนัท่ีส าคญั มดีงัต่อไปน้ี 

  ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ตุลาคม  

 นโยบายการก าหนดราคา 2563 2562 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน 47,588,309.69 18,844,108.47 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน 9,517,661.76 3,768,821.72 
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• บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) (ในฐานะผูค้า้หลกัทรพัย)์ 

ซื้อหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 21,699,526.89 118,223,236.03 

ค่านายหน้า ตามทีร่ะบุในสญัญา 34,883.73 189,444.25 

 ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั มีดงัต่อไปน้ี 

  ณ วนัที ่31 ตุลาคม 

  2563 2562 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั  

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย  3,841,574.14 3,511,692.97 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจา่ย  768,314.85 702,338.60 

10. ข้อมูลเก่ียวกบัการซือ้ขายเงินลงทุน 

  กองทุนฯ ไดซ้ื้อและขายเงนิลงทุนส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ตุลาคม 2563 และ 2562 โดยไม่รวมเงนิลงทุนในเงนิฝาก
ธนาคารและตัว๋สญัญาใชเ้งนิเป็นจ านวนเงนิ 22,326.66 และ 6,322.58 ลา้นบาท โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 627.8422 
และ 448.8047 ต่อมลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี ตามล าดบั 

 

11. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 ตุลาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงันี้ :- 

  
อตัราต่อ
หน่วย ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ตุลาคม 

วนัทีปิ่ดสมุดทะเบยีน ส าหรบัรอบระยะเวลา 
(บาท/
หน่วย) 2563 2562 

22 กมุภาพนัธ ์2562 1 ธนัวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 0.20           - 8,501,841.37 
19 เมษายน 2562 1 กุมภาพนัธ ์2562 - 31 มนีาคม 2562 0.15           - 11,049,372.31 
21 มถิุนายน 2562 1 เมษายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2562 0.10           - 13,464,006.14 
23 สงิหาคม 2562 1 มถิุนายน 2562 - 31 กรกฎาคม 2562 0.10           - 25,543,451.45 
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18 ตุลาคม 2562 1 สงิหาคม 2562 - 30 กนัยายน 2562 0.20           - 48,017,572.29 
20 ธนัวาคม 2562 1 ตุลาคม 2562 - 30 พฤศจกิายน 2562 0.10 31,842,239.00           - 
21 กมุภาพนัธ ์2563 1 ธนัวาคม 2563 - 31 มกราคม 2563 0.20 65,875,002.23           - 

19 มถิุนายน 2563 1 เมษายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2563 0.40 
143,105,162.8

5           - 

  
รวม 

240,822,404.0
8 

106,576,243.5
6 

12. เคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนฯ มนีโยบายทีจ่ะบรหิารความเสีย่งของเครื่องมอืทางการเงนิ ดงันี้ 

12.1 ความเสีย่งจากการลงทุนในกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์(Property Sector Fund) 
 กองทุนฯ มนีโยบายมุ่งลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์เพยีงหมวดเดยีว จงึมคีวามเสีย่งจากการลงทุน

มากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะคัดเลือกกองทุน
อสงัหารมิทรพัย์ที่จะลงทุน ตามประเภทของทรพัย์สนิในกลุ่มธุรกิจต่างๆ รวมถึงรายละเอียด โครงสร้าง และการ
จดัหาผลประโยชน์ของทรพัย์สนิในกองทุนอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ะลงทุน เพื่อกระจายความเสีย่งของความผนัผวนของ
รายไดข้องทรพัยส์นิทีไ่ปลงทุนซึง่อาจมผีลกระทบต่อราคาของรพัยส์นิทีไ่ปลงทุน 

12.2 ความเสีย่งดา้นการตลาด (Market Risk) 
 ความเสี่ยงที่เกิดจากราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารมีความผนัผวน เนื่องจากปัจจยัที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะ

เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง สภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน อตัราแลกเปลี่ยน อตัราดอกเบี้ย เป็นต้น อย่างไรกต็าม กอง
ทุนฯ จะวเิคราะห์ขอ้มูลพืน้ฐานของตราสาร และภาวะตลาด และพจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่างๆ แต่ละ
รายบรษิทั เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนแต่ละกองทุน โดยคดัเลอืก
ตราสารที่น่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพื้นฐานและศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร โดยค านึงถึงภาวะเศรษฐกิจ การเมอืง 
และภาวะตลาดเงนิ และตลาดทุนซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

12.3 ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 
 ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายตราสารได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรอือาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวงัเอาไว ้
อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะพจิารณาลงทุนในหลกัทรพัย์ทีม่สีภาพคล่องสอดคล้องกบัประเภทลกัษณะและนโยบาย
การลงทุนของกองทุนฯ อย่างเหมาะสม เพื่อใหม้คีวามคล่องตวัในการบรหิารของกองทุนฯ ทัง้นี้ แนวทางการบรหิาร
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของกองทุนฯ โดยค านึ งถึง
ผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 
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หน่วย : บาท 

12.4 ความเสีย่งจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) 
ความเสีย่งที่เกดิจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร หากผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของผู้ออกตราสาร  
รวมทัง้ความสามารถในการท าก าไรของผู้ออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร 
อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะพิจารณาคดัเลอืกหลกัทรพัย์ที่จะลงทุน โดยการวิเคราะห์สถานะทางการเงนิ ผลการ
ด าเนินงาน การบรหิารงาน เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และยงัจะท าการตดิตามขอ้มลูขา่วสารของผูอ้อกตราสาร
อย่างใกลช้ดิและต่อเนื่อง เพื่อปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม 

12.5 ความเสีย่งจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) 
 เนื่องจากกองทุนฯ อาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนฯ จึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การ
เปลี่ยนแปลงของปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่านี้
อาจมผีลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัย์ที่กองทุนลงทุน อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการจะตดิตามและท า
การวเิคราะหค์วามเสีย่งทางดา้นปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศของ
ประเทศทีล่งทุนอย่างสม ่าเสมอ 

12.6 ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) 
 เน่ืองจากกองทุนฯ อาจจะมกีารลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ ท าใหก้องทุนมี
ความเสีย่งจาการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของอตัราแลกเปลี่ยนเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิบาท ซึ่งมผีลท าใหผ้ลตอบแทนทีไ่ดร้บั
มคีวามผนัผวนตาม อย่างไรกต็าม กองทุนฯ อาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนั
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึ่งอาจจะมตี้นทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการ
ท าธุรกรรมเพื่อป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว 

12.7 ความเสีย่งจากการท าสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) 
 การท าสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี่ยนอาจท าให้
กองทุนเสยีโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ หากอตัราแลกเปลีย่นมกีารเปลีย่นแปลงในทางตรงกนัขา้มกบัที่
กองทุนคาดการณ์ไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนจะเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอื
ธนาคารพาณิชย์ และจะวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิของคู่สญัญาก่อนท าสญัญา รวมทัง้ตดิตามวเิคราะหค์วามเสีย่งใน
ฐานะการเงนิของคู่สญัญาอย่างต่อเนื่อง 

13. การอนุมติังบการเงิน 

 งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยผูม้อี านาจของกองทุนฯ เมื่อวนัที ่27 มกราคม 2564 
 


