
 

 
รายงานประจําป
 

    กองทนุเป�ด แอล เอช พร็อพเพอรตี้ พลัส I 
 

              สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 
 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

2 

 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I (LHPROP-I) 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I (LHPROP-I) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ที�เน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์ 

นโยบายการลงทุน : กองทุนมนีโยบายการลงทุนในหลกัทรพัย ์และ/หรอืตราสารในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์
(Property Sector Fund) ที�จดทะเบยีนทั 5งในและต่างประเทศ โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยแบ่งสดัสว่นการลงทุน ดงันี5 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ DE ของ
มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

2. สว่นที�เหลอื กองทุนอาจลงทุนในหน่วยทรสัต์ของทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย/์หน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพื5นฐานที�กจิการโครงสรา้งพื5นฐานอยู่ในหมวดอสงัหารมิทรพัย/์
ตราสารของกองทุนอสงัหารมิทรพัย์ต่างประเทศ/ตราสารที�ออกโดยกองทุนโครงสรา้งพื5นฐาน
ต่างประเทศที�กิจการโครงสร้างพื5นฐานอยู่ในหมวดอสงัหารมิทรพัย์/หน่วยลงทุนของกองทุน 
Exchange Traded Fund ที�เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสงัหารมิทรพัย ์(REITs ETF)/หุน้
กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงตราสารอื�นใดที� ให้สิทธิในการได้มาหรือที�มี
ผลตอบแทนอ้างองิกบัตราสาร/หน่วยลงทุน/หุ้นดงักล่าวขา้งต้น หรอืกลุ่มของตราสาร/หน่วย
ลงทุน/หุน้ ดงักล่าวขา้งตน้  

กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี5 ตราสารกึ�งหนี5กึ�งทุน ใบสาํคญัแสดง
สทิธ ิรวมถงึหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื�นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื�นตามที�ระบุไวใ้นโครงการหรอื
ตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และอาจจะ
พจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ�งสญัญาซื5อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อป้องกนั
ความเสี�ยง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี�ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของ
ผู้จดัการกองทุนซึ�งจะพจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนั 5น และปัจจยัอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 
เช่น ทศิทางแนวโน้มของค่าเงนิ ในกรณีที�คาดการณ์ว่าค่าเงนิดอลลารส์หรฐัมแีนวโน้มอ่อนค่าลง 
ผู้จดัการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซื5อขายล่วงหน้าเพื�อป้องกนัความเสี�ยงด้านอตัรา
แลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศในสดัส่วนที�ค่อนขา้งมาก แต่หากในกรณีที�ค่าเงนิดอลลารส์หรฐัมี
แนวโน้มแขง็ค่าขึ5น ผู้จดัการกองทุนอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสญัญาซื5อขายล่วงหน้าเพื�อป้องกนั
ความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ หรอือาจลงทุนในสดัส่วนน้อย อย่างไรกต็าม
หากผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาว่าการป้องกนัความเสี�ยงอตัราแลกเปลี�ยนอาจไม่เป็นไปเพื�อประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ที�อาจไดร้บั ผูจ้ดัการกองทุนอาจไม่
ป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนกไ็ด ้นอกจากนี5การทําธุรกรรมป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าว
อาจมตีน้ทุนซึ�งทาํใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนที�เพิ�มขึ5น 

ทั 5งนี5  กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ�งตราสารที�มีลักษณะของสัญญาซื5อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) ตราสารหนี5ที�ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ (Unrated Securities) ตรา
สารทุนของบริษัทที�ไม่ได้จดทะเบียนซื5อขายในตลาด (ไม่รวมถึงหุ้นที�คณะกรรมการตลาด
หลักทรพัย์สั �งรบัเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ�งผู้ออกหุ้น
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I (LHPROP-I) 

ดงักล่าวอยู่ระหว่างการดําเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยว่าดว้ยการรบัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธเิป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน) และตราสารหนี5ที�
มอีนัดบัความน่าเชื�อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ตํ�ากว่าที�สามารถลงทุนได้ (Non-
investment grade) อย่างไรกต็าม กองทุนอาจมไีวซ้ึ�งตราสารแห่งหนี5ที�มอีนัดบัความน่าเชื�อถอืที�ตวั
ตราสารหรอืที�ผู้ออกตราสารตํ�ากว่าที�สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรอืตราสารทุน
ของบรษิทัที�ไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) เฉพาะในกรณีที�ตราสารหนี5
นั 5นไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�ตวัตราสารหรอืที�ผูอ้อกตราสารในอนัดบัที�สามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) หรอืตราสารทุนที�จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Listed Securities) แลว้แต่
กรณี ในขณะที�กองทุนลงทุนเท่านั 5น 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I (LHPROP-I) 

 
 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี5 พลสั I 

  

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จํากดั ขอนําส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื�อรายงาน   
ผลการดาํเนินงานของกองทุนตั 5งแต่วนัที� j พฤศจกิายน lEDm ถงึวนัที� nj ตุลาคม lEDj มาเพื�อโปรดทราบ 

สภาพตลาดในรอบบญัชีต ั �งแต่ + พฤศจิกายน /012 ถึงวนัที6 7+ ตลุาคม /01+  

อสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศ 
ดชันีกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพื�อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ปรบัตวัเพิ�มขึ5นอย่างต่อเนื�องจาก

ระดบั jop.Dj จุด ณ วนัที� nj ตุลาคม lEDm สูร่ะดบั lmE.qp ณ วนัที� nj ตุลาคม lEDj คดิเป็นการปรบัเพิ�มขึ5น o.q% โดยมี
ปัจจยัสนับสนุนจากการลงทุนในตราสารทุนมคีวามผนัผวนมาก ประกอบกบัอตัราดอกเบี5ยที�อยู่ในระดบัตํ�า โดยพนัธบตัร
รฐับาลอายุ jm ปีของไทย อยู่ที� l.o% ณ วนัที� nj ตุลาคม lEDj ในขณะที�อตัราผลตอบแทนจากเงนิปันผลอยู่ในระดบั E.s% 
สง่ผลใหก้ระแสเงนิทุนไหลเขา้กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละ REIT  

ทั 5งนี5คาดว่าการปรบัตวัเพิ�มขึ5นของพนัธบตัรรฐับาลของไทยในปี lEDj จะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนื�องจาก                                            
เศรษฐกิจอยู่ในขั 5นของการฟื5 นตัวและเศรษฐกิจโลกที�ชะลอตัว ในขณะที�สภาพคล่องในระบบยงัมีอยู่มากส่งผลให้อตัรา
ดอกเบี5ยยงัอยู่ในระดบัตํ�า โดยคาดการณ์อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล jm ปีของไทยในปี lEDj ตํ�ากว่า n% ในขณะที�
ผลตอบแทนจากเงนิปันผลอยู่ในระดบัสงูถงึ E%-D% ถอืว่าอยู่ในระดบัที�น่าสนใจลงทุน 

 

ทั 5งนี5 บรษิทัขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสงู ที�ไดม้อบความไวว้างใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุน
ของท่าน บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตั 5งใจและทุ่มเทความสามารถเพื�อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูที�สดุต่อไป 
และหากท่านมขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที�บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด ์แอนด์ เฮ้าส ์จํากดั 
หมายเลขโทรศพัท ์ml-loD-nqoq หรอืที�อเีมลล ์lhfund@lhfund.co.th 

 
 

ขอแสดงความนบัถอื 

             บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I (LHPROP-I) 

การแก้ไขเปลี6ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบญัชี 
สาํหรบัระยะเวลาต ั �งแต่วนัที6 + พฤศจิกายน /012 ถึงวนัที6 7+ ตลุาคม /01+ 

เร ื6อง 
รายละเอียด 

วนัที6ม ีผล 
เดิม การแก้ไข 

คาํจาํกดัความ 
 

- เพิ�มเตมิความหมาย ของบุคคลที�
มคีวามสมัพนัธห์รอืเชื�อมโยงกบั
บรษิทัจดัการ 

jj กนัยายน lEDj 

อตัราส่วนการลงทุนที6คาํนวณตาม
ผูอ้อกทรพัยส์ินหรอืค ู่สญัญา 
(Single Entity Limit) 
• กรณี ตราสารที�มลีกัษณะ

ครบถว้น 
• กรณี ทรพัยส์นิเป็นตราสารหนี5

ที�ม ีCredit rating อยู่ในระดบั 
Investment grade และตรา
สารทุนจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย ์

 
 

• ไม่เกนิอตัรา 20% ของ NAV 

• ไม่เกนิอตัรา 15% ของ NAV 
 
 
 

 
 

• ไม่เกนิอตัรา 10% ของ NAV 

• ไม่เกนิอตัรา 10% ของ NAV 
 

jj กนัยายน lEDj 

อตัราส่วนการลงทุนที6คาํนวณตาม
ความมีส่วนได้เสียในกิจการที6
ลงทุน (Concentration Limit) 
• ลงทุนในหน่วยลงทุน CIS 
 
 
 
• ลงทุนในหน่วยลงทุน Infra 
 

• ลงทุนในหน่วยลงทุน Property 
 

 
 

• ไม่เกนิอตัรา 25% ของ
จาํนวนหน่วย CIS ทั 5งหมด
ของ MF หรอืกองทุน CIS 
ต่างประเทศ ที�ออกหน่วยนั 5น 
NAV 
 

• ไม่เกนิ 25% ของจาํนวน
หน่วย Infra ทั 5งหมดของ
กองทุน Infra ที�ออกหน่วย
นั 5น 

• ไม่เกนิ lE% ของจาํนวน
หน่วย Property ทั 5งหมดของ
กองทุน Property ที�ออก
หน่วยนั 5น 

 
 

• ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวน
หน่วย CIS ทั 5งหมดของ MF 
หรอื กองทุน CIS 
ต่างประเทศ ที�ออกหน่วยนั 5น 
 

• ไม่เกนิ j ใน n ของจาํนวน
หน่วย infra ทั 5งหมดของ
กองทุน infra ที�ออกหน่วย
นั 5น 

• ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวน
หน่วย Property ทั 5งหมดของ 
Property ที�ออกหน่วยนั 5น   

jj กนัยายน lEDj 

การดาํเนินการเม ื6อทรพัยส์ินที6
ลงทุนขาดคณุสมบตัิหรอืการ
ลงทุนไม ่เป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทุน 
• ในกรณีที�ทรพัยส์นิในขณะที�

กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทุนที�กาํหนด 
เป็นเวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั 
โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิ�ม 

• ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ี�

 
 
 

• จดัทาํรายงานโดยระบุ
รายละเอยีด ภายในวนัทาํการ
ถดัจากวนัทาํการสดุทา้ยของ
ระยะเวลา 5 วนัทาํการ
ดงักล่าว 
 

 
 
 

• จดัทาํรายงานโดยระบุ
รายละเอยีด ภายใน 3 วนัทาํ
การนบัแต่วนัครบระยะเวลา
ดงักล่าว  

 
 

jj กนัยายน lEDj 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I (LHPROP-I) 

เร ื6อง 
รายละเอียด 

วนัที6ม ีผล 
เดิม การแก้ไข 

ไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตั 5งก่อนวนัที� 
16 มกราคม พ.ศ. 2559 หาก
ปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมหรอื
หน่วยของกองทุนต่างประเทศ
ไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการ
ลงทุนที�คาํนวณตามความมี
สว่นไดเ้สยีในกจิการที�ลงทุน 
(concentration limit) เป็นเวลา 
5 วนัทาํการตดิต่อกนั 

• ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ดาํเนินการดงัต่อไปนี5 

1. จดัทาํรายงานโดยระบุ
รายละเอยีดจดัสง่รายงานต่อ
สาํนกังานและผูด้แูล
ผลประโยชน์ ภายในวนัทาํ
การถดัไป 

2. แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่น
การลงทุนดงักล่าวภายใน
โอกาสแรก แต่ตอ้งไม่เกนิ
ระยะเวลา 90 วนันบัแต่วนั
ครบระยะเวลาดงักล่าว   
 
 
 

 

• ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ดาํเนินการดงัต่อไปนี5 

1. จดัทาํรายงานโดยระบุ
รายละเอยีดจดัสง่รายงานต่อ
สาํนกังานและผูด้แูล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํ
การ  

2. หา้มมใิหแ้กไ้ขเพิ�มเตมิ
โครงการเพื�อขยายวงเงนิ
สาํหรบัการเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร ์
จนกว่าการลงทุนจะเป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทุนที�
กาํหนด 

3.  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่น
การลงทุนดงักล่าวภายใน
โอกาสแรก แต่ตอ้งไม่เกนิ
ระยะเวลา 180 วนันบัแต่วนั
ครบระยะเวลาดงักล่าว   

รายละเอียดวิธีการรบัซื�อค ืน
หน่วยลงทุนเพิ6มเติม 
• กรณีกองทุนรวมมนีโยบายลงทนุ

ในทรพัยส์นิต่างประเทศ 
 
 
 

 
 

- 

 
 
• กรณี ชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วย

ลงทุนมใิหน้บัรวมวนัหยุดทาํ
การในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกจิการจดัการ
กองทุนต่างประเทศที�มลีกัษณะ
ในทาํนองเดยีวกบัธุรกจิการ
จดัการกองทุนรวม  

jj กนัยายน lEDj 

การสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุน 
(สาํหรบักองทุนประเภท RMF 
และ LTF) 

- • ในกรณีที�มเีหตุใหต้อ้งเลกิ
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธทิี�จะจดัใหม้กีารสบัเปลี�ยน
หน่วยลงทุน หรอืโอนยา้ย
หน่วยลงทุนกองทุนรวมนี5ไปยงั
กองทุนรวมอื�นภายใตดุ้ลยพนิิจ
ของบรษิทัจดัการ  ทั 5งนี5เป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ี�สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

jj กนัยายน lEDj 

บริษทัจดัการอาจไมข่าย ไม ่รบัซื�อ
ค ืน หรอืไม ่รบัสบัเปลี6ยนหน่วย
ลงทุนตามคาํส ั 6งซื�อ คาํส ั 6งขายคืน 
หรอืคาํส ั 6งสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุนที6
ได ้รบัไว้แล ้ว หรอือาจหยุดรบัคาํ

- • กรณี อยู่ในระหวา่งดาํเนินการ
เปลี�ยนใหบ้รษิทัจดัการกองทุน
รวมรายอื�นเขา้บรหิารจดัการ
กองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ
ของตน  

jj กนัยายน lEDj 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I (LHPROP-I) 

เร ื6อง 
รายละเอียด 

วนัที6ม ีผล 
เดิม การแก้ไข 

ส ั 6งซื�อ คาํส ั 6งขายคืน หรอืคาํส ั 6ง
สบัเปลี6ยนหน่วยลงทุนได้ 

ตามประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์
ว่าดว้ยการดาํรงเงนิกองทุน 
ของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการ
กองทุนรวม 

การเปลี6ยนแปลงค่าธรรมเนียม
หรอืค่าใช้จ่าย 
• ในกรณีที�บรษิทัจดัการได้

ดาํเนินการลด และ/หรอืเพิ�ม
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย
ตามที�ไดร้ะบุไวใ้นโครงการ 
 

 
 

- 

 
 
• บรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลู

เรื�องดงักล่าว ภายใน 3 วนัทาํ
การ 

jj กนัยายน lEDj 

ข้อกาํหนดอี6น ๆ  
• เงนิกองทุนสาํรองเลี5ยงชพี 

(PVD) ไปยงักองทุนรวมเพื�อ
การเลี5ยงชพี (RMF for PVD) 

 
- 

 
• ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอน

เงนิจากกองทุนสาํรองเลี5ยงชพี 
ไปยงักองทุนรวมเพื�อการเลี5ยง
ชพี (RMF for PVD) ไดต้าม
หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข ตาม
สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กาํหนด  

jj กนัยายน lEDj 

การดาํเนินการกรณีบริษทัจดัการ
ไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนได้
ตามที6ประกาศกาํหนด 

- ในกรณีที�บรษิทัจดัการไม่สามารถ
ดาํรงเงนิกองทุนไดต้ามที�ประกาศ
กาํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการ
เปลี�ยนใหบ้รษิทัจดัการรายอื�นเขา้
จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีาร
ขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน 

jj กนัยายน lEDj 

 
 

รายชื6อผ ูจ้ดัการกองทุน 

รายชื6อ วนัที6เริ6มบริหารกองทุน 
อานุภาพ โฉมศร ี js มกราคม lEEs 
สมทิธ ์ศกัดิ �กาํจร lj กรกฎาคม lEEp 
มนชญา รชัตกุล j สงิหาคม lEDm 

นภาพรรณ จงึจนิตเ์จรญิ lD ตุลาคม lEEp 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I (LHPROP-I) 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I (LHPROP-I) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I (LHPROP-I) 

ข้อมลู ณ วนัที6 7+ ตลุาคม /01+ 
 

 
 

 

 
 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท) 2,226,544,635.27 
มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท/หน่วย) 10.7445  
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I (LHPROP-I) 

- เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี5ไดจ้ดัทาํขึ5นตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

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

- ทาํความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื�อนไข ผลตอบแทน และความเสี�ยง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 

 

รายงานสถานะการลงทุน การก ู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มลูค่า ณ วนัที6 7+ ตลุาคม /01+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรัพยห์รือทรัพยส์นิในประเทศ 2,237,827,035.68           100.50         

พนัธบตัรรัฐบาล

     อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 216,511,987.29             9.72            

เงนิฝากธนาคาร 214,391.59                   0.01            

หน่วยลงทุน 2,021,100,656.80           90.77          

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี5สนิอื�น ๆ (11,282,400.41)              (0.51)           

มูลค่าทร ัพยสิ์นสุทธิ 2,226,544,635.27             100.00           
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I (LHPROP-I) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มลูค่า ณ วนัที6 7+ ตลุาคม /01+ 

 

อตัราส่วน จาํนวนเงินต้น มูลค ่ายุติธรรม

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จาํกัด (มหาชน) 0.01 179,144.96 214,391.59

          รวมเงินฝากธนาคาร 0.01 214,391.59

พันธบตัรร ัฐบาล

ธนาคารแห่งประเทศไทย 9.72 217,000.00 216,511,987.29

          รวมพันธบตัรร ัฐบาล 9.72 216,511,987.29

หน่วยลงทุน

     หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์

กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ซ.ีพ.ีทาวเวอร์ โกรท 8.45 14,037,200.00 188,098,480.00

กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยฟิ์วเจอร์พาร์ค 8.71 8,619,800.00 193,945,500.00

กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยส์นามบนิสมุย 5.00 4,733,300.00 111,232,550.00

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล 8.98 10,467,500.00 199,929,250.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท 13.31 11,285,500.00 296,244,375.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์แกรนด์ คาแนล แลนด์ 4.52 7,748,100.00 100,725,300.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์กลเด้นเวนเจอร์ 6.33 9,583,200.00 140,873,040.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยภ์ิรัชออฟฟิศ 2.23 3,753,200.00 49,542,240.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าดับบลวิเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท 6.78 13,475,891.00 150,929,979.20

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี5 5.81 10,428,900.00 129,318,360.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าอมตะซมัมทิโกรท 1.88 3,870,800.00 41,804,640.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เอไอเอม็ อนิดัสเทรียล โกรท 0.49 1,019,000.00 10,903,300.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน 4.72 8,986,600.00 105,143,220.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยอ์มิแพค็โกรท 3.60 4,244,800.00 80,226,720.00

     หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

กองทุนรวมโครงสร้างพื5นฐานเพื�ออนาคตประเทศไทย 2.28 4,933,400.00 50,814,020.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร

กองทุนรวมโครงสร้างพื5นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 6.88 10,349,737.00 153,176,107.60

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค

กองทุนรวมโครงสร้างพื5นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํ5าตาลบุรีรัมย์ 0.82 1,828,500.00 18,193,575.00

          รวมหน่วยลงทุน 90.77 2,021,100,656.80

รวมเงินลงทุน 100.51 2,237,827,035.68

รายการค ้างจ่ายหรือหนี�สินอื6น ๆ -0.51 -11,282,400.41

มูลค ่าทร ัพยสิ์นสุทธิ 100.00 2,226,544,635.27

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I (LHPROP-I) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื6อถือของตราสารแห่งหนี�  เงินฝาก หรือตราสารกึ6งหนี�กึ6งทุน 
มลูค่า ณ วนัที6 7+ ตลุาคม /01+ 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื6อถือ TRIS Rating 
คาํอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหนี�ระยะกลางและยาวมีอายุต ั �งแต่ + ปีขึ�นไป 
AAA อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวามเสี�ยงตํ�าที�สุด ผู้ออกตราสารหนี5มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี5ยและคนืเงนิต้นใน

เกณฑส์งูสดุ และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ 
AA มคีวามเสี�ยงตํ�ามาก ผูอ้อกตราสารหนี5มคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี5ยและคนืเงนิต้นในเกณฑส์งูมาก แต่อาจ

ไดร้บัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที�อยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวามเสี�ยงในระดบัตํ�า ผูอ้อกตราสารหนี5มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี5ยและคนืเงนิต้นในเกณฑส์งู แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที�อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสี�ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี5มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี5ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที�
เพยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชาํระหนี5อ่อนแอลงเมื�อเทยีบกบัอนัดบัเครดติที�อยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสี�ยงในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนี5มคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี5ยและคนืเงนิต้นในเกณฑต์ํ�ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ ค่อนขา้งชดัเจน 
ซึ�งอาจสง่ใหค้วามสามารถในการชาํระหนี5อยู่ในเกณฑท์ี�ไม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสี�ยงในระดบัสงูมาก ผูอ้อกตราสารหนี5มคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี5ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑต์ํ�า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตั 5งใจในการชําระหนี5ได้ตามการเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ  

C มคีวามเสี�ยงในการผดินัดชําระหนี5สงูที�สุด ผูอ้อกตราสารหนี5ไม่มคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี5ยและคนืเงนิต้น
ตามกําหนดอย่างชดัเจน โดยต้องอาศยัเงื�อนไขที�เอื5ออํานวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ อย่างมาก
จงึจะมคีวามสามารถในการชาํระหนี5ได ้

D เป็นระดบัที�อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี5 โดยผู้ออกตราสารหนี5ไม่สามารถชําระดอกเบี5ยและคืนเงินต้นได้ตาม
กาํหนด 

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

 

ประเภท ผู้ออก อนัดบั มูลค ่าตาม

ความน่าเชื6อถือ ราคาตลาด

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย 216,511,987.29                  

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จาํกัด (มหาชน) AA+ 214,391.59                        



 

 

13 

 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I (LHPROP-I) 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหนี�ระยะส ั �นมีอายุต ํ6ากว่า + ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี5มสีถานะทั 5งทางดา้นการตลาดและการเงนิที�แขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะไดร้บัความ
คุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี5ที�ดีกว่าอนัดบัเครดิตในระดบัอื�น ผู้ออกตราสารที�ได้รบัอันดับเครดิตในระดับ
ดงักล่าวซึ�งมเีครื�องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินดัชาํระหนี5ที�สงูยิ�งขึ5น 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี5มสีถานะทั 5งทางดา้นการตลาดและการเงนิที�แขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการชาํระ
หนี5ระยะสั 5นในระดบัที�น่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี5มคีวามสามารถในการชาํระหนี5ระยะสั 5นในระดบัที�ยอมรบัได ้

T4 ผูอ้อกตราสารหนี5มคีวามสามารถในการชาํระหนี5ระยะสั 5นที�ค่อนขา้งอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที �จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี9 ในตระกูลเงินบาท ซึ �งสะท้อน
ความสามารถในการชําระหนี9ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี �ยงในการเปลี�ยนแปลงการชําระหนี9จากสกุลเงนิบาทเป็น
สกุลเงนิตราต่างประเทศ 

นอกจากนี5 TRIS Rating ยงักําหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดติ” (Rating Outlook) เพื�อสะท้อนความเป็นไปไดข้องการ
เปลี�ยนแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสที�จะ
เกิดการเปลี�ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที�อาจกระทบต่อ
ความสามารถในการชาํระหนี5 ทั 5งนี5 แนวโน้มอนัดบัเครดติที�ออกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ�งๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ
ชาํระหนี5ของหน่วยงานนั 5นๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น q ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึ5น 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลี�ยนแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึ5น ปรบัลดลง หรอืไม่เปลี�ยนแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื6อถือ Fitch Rating 
คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเชื6อถือระยะยาว สาํหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื�อถอืขั 5นสงูสดุของอนัดบัความน่าเชื�อถอืภายในประเทศไทย ซึ�งกาํหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื�อถือนี5จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�มคีวามเสี�ยง “น้อยที�สุด” เมื�อเปรยีบเทยีบกบัผู้
ออกตราสารหรอืตราสารอื�นในประเทศไทย และโดยปกตแิลว้จะกาํหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิที�ออกหรอืคํ5า
ประกนัโดยรฐับาล 

AA(tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื�อถือขั 5นสูงมากเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื�นในประเทศไทย โดย
ระดบัความน่าเชื�อถือของตราสารทางการเงนิขั 5นนี5ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นที�ไดร้บัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื�อถอืขั 5นสงูสดุของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I (LHPROP-I) 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื�อถือขั 5นปานกลางเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื�นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการชําระหนี5ไดต้รงตามกาํหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี5มากกว่าตราสารหนี5อื�นที�
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืในประเภทที�สงูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื�อถอืค่อนขา้งตํ�าเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นในประเทศไทย การ
ชาํระหนี5ตามเงื�อนไขของตราสารเหล่านี5ภายในประเทศนั 5นๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ�งและความสามารถ
ในการชาํระหนี5คนืตามกาํหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึ5นตามการเปลี�ยนแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื�อถือขั 5นตํ�าอย่างมีนัยสําคญัเมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื�นใน
ประเทศไทย การปฏบิตัิตามเงื�อนไขของตราสารหนี5และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปได้ในปัจจุบนั แต่
ความมั �นคงยังจํากดัอยู่ในระดบัหนึ�งเท่านั 5น และความสามารถในการชําระหนี5คืนตามกําหนดเวลาอย่าง
ต่อเนื�องนั 5นไม่แน่นอน ขึ5นอยู่กบัสภาวะที�เอื5อต่อการดาํเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถงึระดบัความน่าเชื�อถอืขั 5นตํ�ามากเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึ5นอยู่กบัสภาวะที�เอื5อต่อการดําเนินธุรกจิ
และการพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื�อถอืเหล่านี5 จะถูกกําหนดใหส้าํหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี5ซึ�งกาํลงัอยู่ในภาวะผดินดัชําระหนี5
ในปัจจุบนั 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเชื6อถือระยะส ั �น สาํหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขั 5นสงูสดุในการชําระหนี5ตามเงื�อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื�อเปรยีบเทยีบ
กบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นๆในประเทศไทย ภายใตอ้นัดบัความน่าเชื�อถอืนี5จะมอบใหส้าํหรบัอนัดบัความ
น่าเชื�อถอืที�มคีวามเสี�ยง “น้อยที�สุด” เมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื�นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิลว้
จะกําหนดให้กบัตราสารทางการเงนิที�ออกหรอืคํ5าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีที�มรีะดบัความน่าเชื�อถอืสงูเป็น
พเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิ�มเตมิจากอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�กาํหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชําระหนี5ตามเงื�อนไขทางการเงนิของตราสารตามกาํหนดเวลาในระดบัที�น่า
พอใจเมื�อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื�นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ด ีระดบัความน่าเชื�อถือ
ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�สงูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชาํระหนี5ตามเงื�อนไขทางการเงนิของตราสารตามกาํหนดเวลาในระดบัปาน
กลางเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชาํระหนี5ดงักล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ5นไปตามความเปลี�ยนแปลงในทางลบในระยะสั 5นมากกว่าตราสารที�ได้รบัการจดั
อนัดบัความน่าเชื�อถอืที�สงูกว่า 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I (LHPROP-I) 

B (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชําระหนี5ตามเงื�อนไขทางการเงนิของตราสารตามกําหนดเวลาที�ไม่แน่นอน
เมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชาํระหนี5ดงักล่าวจะไม่
แน่นอนมากขึ5นตามการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสั 5น 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชําระหนี5ตามเงื�อนไขทางการเงนิของตราสารตามกําหนดเวลาที�ไม่แน่นอน
สูงเมื�อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามข้อ
ผกูพนัทางการเงนิขึ5นอยู่กบัสภาวะที�เอื5อต่อการดาํเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านั 5น 

D (tha) แสดงถงึการผดินดัชาํระหนี5ที�ไดเ้กดิขึ5นแลว้หรอืกาํลงัจะเกดิขึ5น 

หมายเหตปุระกอบการจดัอนัดบัความน่าเชื6อถือในระยะยาว ในระยะส ั �น สาํหรบัประเทศไทย 

เครื�องบ่งชี5พเิศษสาํหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเชื�อถอืทุกระดบั เพื�อแยกความแตกต่าง
ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืระดบัสากล เครื�องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิ�มเตมิต่อจากอนัดบัความ
น่าเชื�อถอืสาํหรบัประเทศหนึ�งๆ เพื�อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื�อถอืขึ5นหลกั ทั 5งนี5 จะ
ไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าว สาํหรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืระดบั “AAA (tha)” หรอือนัดบัที�ตํ�ากว่า “CCC (tha)” 

สาํหรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวสาํหรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอื
ในระยะสั 5น นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืจะถูกใชเ้พื�อแจง้ให้
นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที�จะมีการเปลี�ยนแปลงอันดับความน่าเชื�อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการ
เปลี�ยนแปลงดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ�งบ่งชี5แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืให้
สงูขึ5น “สญัญาณลบ” จะบ่งชี5แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืใหต้ํ�าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีที�อนัดบัความ
น่าเชื�อถอือาจจะไดร้บัการปรบัขึ5น ปรบัลง หรอืคงที� โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืมกัจะถูกระบุไวส้าํหรบั
ช่วงระยะเวลาสั 5นๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I (LHPROP-I) 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี�  เงินฝาก หรือตราสารกึ6งหนี�กึ6งทุน 
มลูค่า ณ วนัที6 7+ ตลุาคม /01+ 

 

 

รายชื6อหุ้นที6ลงทุน +2 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มลูค่า ณ วนัที6 7+ ตลุาคม /01+ 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค ่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 216,511,987.29   9.72          

(ข) ตราสารที�ธนาคารที�มกีฎหมายเฉพาะจัดตั 5งขึ5น ธนาคารพาณิชย์ 214,391.59         0.01          

หรือบริษัทเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สั �งจ่าย/รับอาวลั/คํ5าประกัน

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

ลงทุนได้ (Investment grade)

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

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือไม่ม ีRating

สัดส่วนเงนิลงทุนขั9นสูงต่อมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

ลาํดับ ช ื	อย่อ ร้อยละของเงินลงท ุน

1 CPNREIT 13.31

2 TLGF 8.98

3 FUTUREPF 8.71

4 CPTGF 8.45

5 DIF 6.88

6 WHART 6.78

7 GVREIT 6.33

8 TPRIME 5.81

9 SPF 5.00

10 TREIT 4.72

ทรัสต์เพื'อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท

ช ื	อหลักทร ัพย์

ทรัสต์เพื'อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท

กองทุนรวมโครงสร้างพื Cนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล

ทรัสต์เพื'อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี'ยม โกรท

ทรัสต์เพื'อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

ทรัสต์เพื'อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี C

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I (LHPROP-I) 

รายงานการลงทุนที6ไม ่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบญัชีระหว่างวนัที6 + พฤศจิกายน /012 ถึงวนัที6 7+ ตลุาคม /01+ 

วนัที� รายละเอยีด การดาํเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในที6ประชุมผ ู้ถือหุ้น 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิธิออกเสยีงและการดําเนินการใช้สทิธิออกเสยีงได้ที� website ของ

บรษิทัจดัการ www.lhfund.co.th 

 

 

รายงานรายชื6อของบคุคลที6เกี6ยวข้อง ที6มีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอร์ตี5 พลสั I มีการทําธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตั 5งแต่วนัที�      
j พฤศจกิายน lEDm ถงึวนัที� nj ตุลาคม lEDj ตามรายชื�อ ดงันี5 
 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์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 พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I (LHPROP-I) 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื6องจากการใช้บริการบุคคลอื6นๆ  (Soft Commission) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทที6ให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะหแ์ละข้อมูล

ข่าวสาร

จดัเยี6ยมชมบริษัท สมัมนา เหตุผลในการร ับผลประโยชน์

บริษัทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลสั จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์ทรีนีตี5 จาํกัด � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัท หลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์ทิสโก้ จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์ภัทร จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกัด � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท์ จาํกัด � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกัด � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์ดีบเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพยอ์าร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพยพ์ฒันสนิ จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพยก์สกิรไทย จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพยธ์นชาต จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกัด � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I (LHPROP-I) 

ค่านายหน้าซื�อขายหลกัทรพัย ์
ต ั �งแต่วนัที6 + พฤศจิกายน /012 ถึงวนัที6 7+ ตลุาคม /01+ 

  
        หมายเหต ุ*รวมภาษมีลูค่าเพิ�ม 

 
 

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มลูค่า ณ วนัที6 7+ ตลุาคม /01+ 

 
 

 

ลาํดบั ชื6อบริษัทนายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส ่วน

(%)

1 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั 206,631.20 14.97

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จํากดั 60,950.09 4.42

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั 13,886.20 1.01

4 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) 34,771.95 2.52

5 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากดั 233,626.22 16.92

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 4,487.99 0.33

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน) 70,377.22 5.10

8 บริษัท หลกัทรัพย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 58,794.15 4.26

9 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 8,673.85 0.63

10 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 172,058.07 12.47

11 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จํากดั (มหาชน) 83,230.68 6.03

12 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 108,791.92 7.88

13 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 42,908.96 3.11

14 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 148,425.68 10.76

15 บริษัทหลกัทรัพย์ทสิโก ้จํากดั 81,923.87 5.94

16 บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 50,322.08 3.65

1,379,860.13 100.00                      รวม

ชื6อกองทุน PTR

กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี5 พลสั I 0.3798
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I (LHPROP-I) 

ค่าใช้จ่ายที6เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบัรอบระยะเวลาต ั �งแต่วนัที6 + พฤศจิกายน /012 ถึงวนัที6 ถึง 7+ ตลุาคม /01+ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุน* จาํนวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 22,245.66 1.070 ไม่เกินร้อยละ 2.14

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 778.60 0.037 ไม่เกินร้อยละ 0.11

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 5,561.41 0.268 ไม่เกินร้อยละ 0.27

ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 55.00 0.003 ตามที�จ่ายจริง

ค่าที�ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าจัดตั 5งและจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามที�จ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายในการจัดทาํ จัดพมิพร์ายงานถึงผ ูถ้ือหน่วย (Report to Unitholders Expense) 88.14 0.004 ตามที�จ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ในการดาํเนินงาน  (Others Operating  Expense) 87.37 0.004 ตามที�จ่ายจริง

รวมค่าใช้จ่ายทั 5งหมด** 28,816.18 1.386

ค่าใช้จ่ายในการซื5อขายหลกัทรัพย์ 1,379.86 0.066 ตามที�จ่ายจริง

หมายเหตุ

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

**  ไม่รวมค่านายหน้าซื5อขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที�เกิดขึ5นจากการซื5อขายหลกัทรัพย์

ร้อยละของมลูค่าทรัพยส์นิสุทธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I (LHPROP-I) 

 
 

รายงานของผ ูส้อบบญัชีรบัอนุญาต  
 

เสนอต่อ ผ ูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I 
 

ความเหน็ 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอร์ตี5 พลสั I ซึ�งประกอบด้วยงบดุลและงบประกอบ
รายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2561 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสนิทรพัยส์ุทธ ิงบกระแสเงนิสด และ
ขอ้มูลทางการเงนิที�สาํคญัสาํหรบัปีสิ5นสุดวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บญัชทีี�สาํคญั  

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิขา้งตน้นี5แสดงฐานะการเงนิและรายละเอยีดเงนิลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี5 พลสั I 
ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2561 ผลการดําเนินงาน การเปลี�ยนแปลงสนิทรพัยส์ุทธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มูลทางการเงนิที�สาํคญั
สาํหรบัปีสิ5นสดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รบัผดิชอบของผู้สอบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากกองทุนตาม
ขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีี�กําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบ
การเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื�นๆ ซึ�งเป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่านี5 ขา้พเจา้เชื�อว่า
หลกัฐานการสอบบญัชทีี�ขา้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้  
 
ข้อม ูลอื6น  

ผูบ้รหิารกองทุนฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื�น ขอ้มลูอื�นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึ�งรวมอยู่ในรายงานประจาํปีของกองทุนฯ แต่
ไม่รวมถงึงบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีี�อยู่ในรายงานประจาํปีนั 5น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจาํปี
ภายหลงัวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชนีี5 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื�อมั �นต่อขอ้มลูอื�น 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มลูอื�นมคีวามขดัแยง้ที�มี
สาระสาํคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ี�ไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอื�นมกีารแสดงขอ้มูลที�
ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่ 

เมื�อขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจําปีของกองทุนฯ และหากขา้พเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็น
สาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสื�อสารเรื�องดงักล่าวกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ เพื�อใหผู้บ้รหิารกองทุนฯ ดาํเนินการแกไ้ขขอ้มลูที�แสดงขดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิ 
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ความรบัผิดชอบของผ ูบ้ริหารกองทุนฯ ต่องบการเงิน 

ผูบ้รหิารกองทุนฯ มหีน้าที�รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิเหล่านี5โดยถูกต้องตามที�ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้รหิารกองทุนฯ พจิารณาว่าจําเป็นเพื�อใหส้ามารถจดัทํา
งบการเงนิที�ปราศจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัทํางบการเงนิ ผู้บรหิารกองทุนฯ รบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนื�อง 
เปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดําเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงาน
ต่อเนื�องเวน้แต่ผูบ้รหิารกองทุนฯ มคีวามตั 5งใจที�จะเลกิกองทุนหรอืหยุดดําเนินงานหรอืไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื�องต่อไป
ได ้ 

ผูบ้รหิารกองทุนฯ มหีน้าที�ในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงนิของกองทุน  
 
ความรบัผิดชอบของผ ูส้อบบญัชีต ่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื�อใหไ้ดค้วามเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บญัชีซึ�งรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั �นในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รบัประกนัว่าการปฏบิตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็น
สาระสําคญัที�มอียู่ได้เสมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถือว่ามสีาระสําคญัเมื�อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทาง
เศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหล่านี5  

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี�ยงผู้ประกอบ
วชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ  
• ระบุและประเมนิความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการ

ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตัิงานตามวธิกีารตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั 5น และได้
หลกัฐานการสอบบญัชทีี�เพยีงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบ
ขอ้มูลที�ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึ�งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เนื�องจากการทุจรติอาจเกี�ยวกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั 5งใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การ
แสดงขอ้มลูที�ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที�เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกองทุน  

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี�ผูบ้รหิารกองทุนฯ ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทาํขึ5นโดยผูบ้รหิารกองทุนฯ  

• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีาํหรบัการดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้รหิารกองทุนฯ และจาก
หลกัฐานการสอบบญัชทีี�ไดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที�มสีาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที�อาจเป็น
เหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่างมนีัยสาํคญัต่อความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนื�องหรอืไม่ ถ้าขา้พเจา้ไดข้อ้
สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที�มสีาระสาํคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกต
ถงึการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะ
เปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ5นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี�ไดร้บัจนถงึวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชขีอง
ขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนื�อง  
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• ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนื5อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูว่างบการเงนิแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรปูแบบที�ทาํใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรอืไม่  

ขา้พเจา้ไดส้ื�อสารกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ ในเรื�องต่างๆ ที�สาํคญั ซึ�งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ได้
วางแผนไว้ ประเดน็ที�มนีัยสําคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที�มนีัยสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ํารบัรองแก่ผูบ้รหิารกองทุนฯ ว่าขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และได้สื�อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ เกี�ยวกับความสัมพันธ์ทั 5งหมดตลอดจนเรื�องอื�นซึ�งข้าพเจ้าเชื�อว่ามีเหตุผลที�
บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจ้าใชเ้พื�อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจ้า
ขาดความเป็นอสิระ  

จากเรื�องที�สื�อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื�องต่างๆ ที�มีนัยสําคัญมากที�สุดในการตรวจสอบ                    
งบการเงนิในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้อธบิายเรื�องเหล่านี5ในรายงานของผูส้อบ
บญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกดิขึ5น 
ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสื�อสารดงักล่าว 
 
ผูส้อบบญัชทีี�รบัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการนําเสนอรายงานฉบบันี5คอื นางขวญัใจ  เกยีรตกิงัวาฬไกล 

 

 
 
นางขวญัใจ  เกยีรตกิงัวาฬไกล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที� EosE 
บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
21 มกราคม 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I (LHPROP-I) 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I 
งบดลุ 

ณ วนัที6 7+ ตลุาคม /01+ 

 
 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2561 2560

สินทรพัย์

เงินลงทุนตามมลูคา่ยุตธิรรม 2,237,612,644.09  2,098,398,988.10  

(ราคาทุนปี 2561 : 2,084,418,846.01 บาท) 

(ราคาทุนปี 2560 : 2,089,279,142.74 บาท) 

เงินฝากธนาคาร 6 179,144.96           29,187,457.01       

ดอกเบี5ยและเงินปันผลคา้งรับ 2,388,340.63         3,147,417.25         

ลกูหนี5จากการขายเงินลงทุน 4,985,562.35         -                       

รวมสินทรพัย์ 2,245,165,692.03   2,130,733,862.36   

หนี� สิน

เจา้หนี5จากการซื5อเงินลงทุน 9,276,124.34         256,911.68           

เจา้หนี5จากการรับซื5อคนืหน่วยลงทุน 6,437,890.23         14,868,698.99       

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 2,837,183.07         2,628,319.07         

หนี5สินอื�น 69,859.12             71,867.40             

รวมหนี� สิน 18,621,056.76        17,825,797.14        

รวมสินทรพัย์สุทธิ 2,226,544,635.27   2,112,908,065.22   

สินทรพัย์สุทธิ : 

ทุนที�ไดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 2,072,256,298.11 2,056,445,097.59

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชปีรับสมดุล 257,330,722.36 248,514,551.02

ขาดทุนสะสมจากการดาํเนินงาน 5 (103,042,385.20) (192,051,583.39)

รวมสินทรพัย์สุทธิ 2,226,544,635.27 2,112,908,065.22

สินทรัพย์สุทธติอ่หน่วย 10.7445                10.2745                

จาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายแลว้ทั 5งหมด ณ วันสิ5นรอบระยะเวลาบัญช ี(หน่วย) 207,225,629.7971 205,644,509.7521 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี5



 

 

25 

 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I (LHPROP-I) 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัที6 7+ ตลุาคม /01+ 

 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

มลูค่าที�ตราไว/้ (%)

ชื�อหลกัทรัพย์ ชื�อย่อหลกัทรัพย์ จาํนวนหน่วย อตัราดอกเบี5ย วนัครบกาํหนด

พันธบตัร

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที� 4/364/60 CB18D06A 120,000,000          119,850,597.60 5.36                   -              6/12/2561

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที� 39/91/61 CB18D27B 10,000,000               9,978,872.10 0.45                   -              27/12/2561

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที� 28/182/61 CB19110A 54,000,000              53,840,984.58 2.41                   -              10/1/2562

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที� 34/182/61 CB19221A 33,000,000              32,841,533.01 1.47                   -              21/2/2562

รวมพันธบตัร 216,511,987.29         9.69                        

หลกัทร ัพยจ์ดทะเบียน

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร

กองทุนรวมโครงสร้างพื5นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล DIF 10,349,737     153,176,107.60       6.85                   

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เอไอเอม็

อนิดัสเทรียล โกรท AIMIRT 1,019,000       10,903,300.00         0.49                   

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าอมตะซมัมทิโกรท AMATAR 3,870,800       41,804,640.00         1.87                   

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยภ์ิรัชออฟฟิศ BOFFICE 3,753,200       49,542,240.00         2.21                   

กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท CPNRF 11,285,500     296,244,375.00       13.24                 

กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ซ.ีพ.ีทาวเวอร์ โกรท CPTGF 14,037,200     188,098,480.00       8.41                   

กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยฟิ์วเจอร์พาร์ค FUTUREPF 8,619,800       193,945,500.00       8.67                   

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์อาคารสาํนักงาน จีแลนด์ GLANDRT 7,748,100       100,725,300.00       4.50                   

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์กลเด้นเวนเจอร์ GVREIT 9,583,200       140,873,040.00       6.30                   

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยอ์มิแพค็โกรท IMPACT 4,244,800       80,226,720.00         3.59                   

กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยส์นามบนิสมุย SPF 4,733,300       111,232,550.00       4.97                   

มลูค่ายุติธรรม

อตัราส่วนของ

มลูค่ายุติธรรม (%)
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I (LHPROP-I) 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัที6 7+ ตลุาคม /01+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

มลูค่าที�ตราไว/้ (%)

ชื�อหลกัทรัพย์ ชื�อย่อหลกัทรัพย์ จาํนวนหน่วย อตัราดอกเบี5ย วนัครบกาํหนด

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท TLGF 10,467,500     199,929,250.00       8.93                   

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม

พร็อพเพอร์ตี5 TPRIME 10,428,900     129,318,360.00       5.78                   

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน TREIT 8,986,600       105,143,220.00       4.70                   

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าดับบลวิเอชเอ พรีเมี�ยม

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าดับบลวิเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท WHART 13,475,891     150,929,979.20       6.74                   

ขนส่งและโลจิสติกส์

กองทุนรวมโครงสร้างพื5นฐานเพื�ออนาคตประเทศไทย TFFIF 4,933,400       50,814,020.00         2.27                   

พลงังานและสาธารณูปโภค

กองทุนรวมโครงสร้างพื5นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํ5าตาลบุรีรัมย์ BRRGIF 1,828,500       18,193,575.00         0.81                   

รวมหลกัทร ัพยจ์ดทะเบียน 2,021,100,656.80      90.31                      

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,084,418,846.01 บาท) 2,237,612,644.09      100.00                    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี5  

มลูค่ายุติธรรม

อตัราส่วนของ

มลูค่ายุติธรรม (%)



 

 

27 

 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I (LHPROP-I) 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I 
งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที6 7+ ตลุาคม /01+ 

 
 
 
 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2561 2560

รายได้จากการลงทุน

รายได้เงนิปันผล 97,313,532.99        132,411,686.32      

รายได้ดอกเบี5ย 2,313,952.25         3,414,393.68         

รายได้จากค่าธรรมเนียมการรับซื5อคืนหน่วยลงทุน 2,253,998.54         4,873,765.14         

รวมรายได ้จากการลงทุน 101,881,483.78 140,699,845.14

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 7, 8 22,245,656.25        27,864,542.23        

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 7 778,597.98            975,258.98            

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 7, 8 5,561,413.98         6,966,135.58         

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 55,000.00             55,000.00             

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินโครงการ 175,514.89            246,412.90            

รวมค ่าใช้จ่าย 28,816,183.10 36,107,349.69

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 73,065,300.68 104,592,495.45

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที�เกิดขึ5นจากเงนิลงทุน 7,018,531.07 (30,358,694.65)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ5นจากเงนิลงทุน 144,073,952.72 (192,037,124.61)

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 151,092,483.79       (222,395,819.26)      

การเพิ6 มขึ�น(ลดลง)ในสินทร ัพยส์ุทธิจากการดาํเนินงาน 224,157,784.47 (117,803,323.81)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี5
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I (LHPROP-I) 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I 
งบแสดงการเปลี6ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ 
สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที6 7+ ตลุาคม /01+ 

 
 
 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2561 2560

การเพิ6 มขึ�น(ลดลง)ในสินทร ัพยส์ุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 73,065,300.68 104,592,495.45

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที�เกิดขึ5นจากเงนิลงทุน 7,018,531.07 (30,358,694.65)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ5นจากเงนิลงทุน 144,073,952.72 (192,037,124.61)

การเพิ6 มขึ�น(ลดลง)ในสินทร ัพยส์ุทธิจากการดาํเนินงาน 224,157,784.47 (117,803,323.81)

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผ ู้ถือหน่วยลงทุน 10 (135,148,586.28)        (100,221,516.42)         

การเพิ6 มขึ�น(ลดลง)ของทุนที6ได ้ร ับ(ที6ร ับซื�อค ืน)จากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี

มลูค่าหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายในระหว่างปี 607,803,607.50 424,572,347.63

มลูค่าหน่วยลงทุนที�รับซื5อคืนในระหว่างปี (583,176,235.64) (1,441,295,106.23)

การเพิ6 มขึ�น(ลดลง)สุทธิของทุนที6ได ้ร ับ(ที6ร ับซื�อค ืน)จากผู้ถือหน่วยลงทุน 24,627,371.86 (1,016,722,758.60)

การเพิ6 มขึ�น(ลดลง)ของสินทร ัพยส์ ุทธิในระหว่างปี 113,636,570.05          (1,234,747,598.83)

สนิทรัพยสุ์ทธิต้นปี 2,112,908,065.22     3,347,655,664.05      

สินทร ัพยส์ุทธิปลายปี 2,226,544,635.27       2,112,908,065.22       

หน่วย : หน่วย

2561 2560

การเปลี6ยนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน (มลูค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุนต้นปี 205,644,509.7521     305,128,848.6968     

บวก หน่วยลงทุนที�ออกจาํหน่ายในระหว่างปี 57,905,333.9076 40,393,757.7507

หัก หน่วยลงทุนที�รับซื5อคืนในระหว่างปี (56,324,213.8626) (139,878,096.6954)

หน่วยลงทุน ณ วนัสิ�นปี 207,225,629.7971 205,644,509.7521

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี5



 

 

29 

 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I (LHPROP-I) 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I 
งบกระแสเงินสด 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที6 7+ ตลุาคม /01+ 

 

หน่วย : บาท

2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพิ6 มขึ�น(ลดลง)ในสินทร ัพยส์ุทธิจากการดาํเนินงาน 224,157,784.47 (117,803,323.81)

รายการปรับกระทบการเพิ�มขึ5น(ลดลง)สุทธิในสนิทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน -

ให้เป็นเงนิสดสุทธิที�ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน :-

การซื5อเงนิลงทุน (1,097,112,467.08) (1,598,908,263.15)

การจาํหน่ายเงนิลงทุน 1,111,163,412.03 2,573,751,044.35

ส่วนตํ�ามลูค่าตราสารหนี5ตัดจาํหน่าย (2,172,117.15) (3,228,168.06)

การลดลงในดอกเบี5ยและเงนิปันผลค้างรับ 759,076.62 3,290,459.86

การ(เพิ�มขึ5น)ลดลงในลกูหนี5จากการขายเงนิลงทุน (4,985,562.35) 81,726,854.60

การลดลงในค่าใช้จ่ายรอการตัดบญัชี -                      37,197.53

การเพิ�มขึ5น(ลดลง)ในเจ้าหนี5จากการซื5อเงนิลงทุน 9,019,212.66 (70,462,069.77)

การเพิ�มขึ5น(ลดลง)ในเจ้าหนี5จากการรับซื5อคืนหน่วยลงทุน (8,430,808.76) 1,729,563.95

การเพิ�มขึ5น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 208,864.00 (1,381,732.59)

การลดลงในหนี5สนิอื�น (2,008.28) (39,617.74)

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที�เกิดขึ5นจากเงนิลงทุน (7,018,531.07) 30,358,694.65

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ5นจากเงนิลงทุน (144,073,952.72) 192,037,124.61

เงินสดสุทธิที6ได ้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 81,512,902.37 1,091,107,764.43

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การจาํหน่ายหน่วยลงทุนในระหว่างปี 607,803,607.50      424,572,347.63    

การรับซื5อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี (583,176,235.64) (1,441,295,106.23)

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผ ูถ้ือหน่วยลงทุน (135,148,586.28) (100,221,516.42)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (110,521,214.42) (1,116,944,275.02)

เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ (29,008,312.05) (25,836,510.59)

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัต้นปี 29,187,457.01       55,023,967.60     

เงินฝากธนาคาร ณ วนัสิ�นปี (หมายเหตุข้อ 6) 179,144.96 29,187,457.01

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี5
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I (LHPROP-I) 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I 
ข้อมลูทางการเงินที6สาํคญั 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที6 7+ ตลุาคม /01+ 

 

หน่วย : บาท

สาํหร ับปีสิ�นสุด สาํหร ับปีสิ�นสุด สาํหร ับงวด

2561 2560 18/11/58 - 31/10/59

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต ่อหน่วย)

มลูค่าหน่วยลงทุนเริ�มแรก -                -                10.0000 

มลูค่าสนิทรัพยสุ์ทธิต้นปี 10.2745          10.9712          -                      

รายได้จากกิจกรรมลงทุน :-

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 0.3735            0.2669            0.5200 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที�เกิดขึ5นจากเงนิลงทุน 0.0359 (0.0775) 0.6320 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ5นจากเงนิลงทุน 0.7364 (0.4900) 1.4878 

รายการกาํไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั 5งสิ5น 1.1458 (0.3006) 2.6398 

หัก การแบ่งปันส่วนทุนให้ผ ูถ้ือหน่วยลงทุน * (0.6758) (0.3961) (1.6686)

มูลค ่าสินทร ัพยส์ุทธิปลายปี/งวด 10.7445 10.2745 10.9712                   

อตัราส่วนของกาํไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมลูค่าสนิทรัพยสุ์ทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี/งวด (%) 10.7825 (4.5213) 15.9599

อตัราส่วนทางการเงินที6สาํคญัและข้อมูลประกอบเพิ6 มเติมที6สาํคญั

มลูค่าสนิทรัพยสุ์ทธิปลายปี/งวด (พนับาท) 2,226,544.64    2,112,908.07    3,347,655.66         

อตัราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมลูค่าสนิทรัพยสุ์ทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี/งวด (%) 1.3861            1.3858            1.3329                 

อตัราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมลูค่าสนิทรัพยสุ์ทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี/งวด (%) 4.9007            5.4000            4.4766                 

อตัราส่วนของจาํนวนถัวเฉลี�ยถ่วงนํ5าหนักของการซื5อขายเงนิลงทุน

ระหว่างปี/งวดต่อมลูค่าสนิทรัพยสุ์ทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี/งวด (%) ** 44.5674          71.1071          289.9012              

ข้อมูลเพิ6 มเติม **

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี5

** ไม่นับรวมเงนิฝากธนาคาร เงนิลงทุนในตั �วสญัญาใช้เงนิ ใบรับฝากเงนิ และการซื5อขายเงนิลงทุนต้องเป็นรายการซื5อหรือขายเงนิลงทุนอย่างแท้จริงซึ�งไม่รวมถึง

การซื5อโดยมสีญัญาขายคืนหรือการขายโดยมสีญัญาซื5อคืน

* คาํนวณจากจาํนวนหน่วยที�จาํหน่ายแลว้ถัวเฉลี�ยระหว่างปี/งวด
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I (LHPROP-I) 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที6 7+ ตลุาคม /01+ 

หน่วย : บาท  
1. ลกัษณะของกองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I 

กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี5 พลัส I (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน ที�เน้นลงทุนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์และมกีารกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑม์าตรฐาน (Specific fund) ซึ�งจดทะเบยีน
เป็นกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื�อวันที� 18 
พฤศจกิายน 2558 มเีงนิทุนจดทะเบยีน 1,000.00 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 100,000,000.0000 หน่วย มลูค่าหน่วยละ 10 
บาท) ไม่มกีาํหนดระยะเวลาสิ5นสดุโครงการ 
กองทุนฯ จดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (“บรษิทัจดัการ”)  
กองทุนฯ มนีโยบายลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืตราสารในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์(Property Sector Fund) โดย
เฉลี�ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม โดยแบ่งสดัส่วนการลงทุนดงันี5 1) 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ที�จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี�ยในรอบปี
บญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ om ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 2) สว่นที�เหลอือาจลงทุนในหน่วยทรสัต์ของทรสัตเ์พื�อ
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื5นฐานที�กิจการโครงสร้างพื5นฐานอยู่ในหมวด
อสังหาริมทรัพย์ ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรพัย์ต่างประเทศ ตราสารที�ออกโดยกองทุนโครงสร้างพื5นฐาน
ต่างประเทศที�กจิการโครงสรา้งพื5นฐานอยู่ในหมวดอสงัหารมิทรพัย์ หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund 
ที�เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสงัหารมิทรพัย ์(REITs ETF) หุน้กลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึตราสาร
ทุนอื�นใดที�ใหส้ทิธใินการได้มาหรอืที�มผีลตอบแทนอา้งองิกบัตราสาร หน่วยลงทุนและหุน้ดงักล่าวขา้งต้นหรอืกลุ่มของ
ตราสาร หน่วยลงทุน และหุน้ดงักล่าวขา้งต้น กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื�นตามที�ระบุไวใ้น
โครงการหรอืตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
เมื�อวันที� 10 กุมภาพันธ์ 2559 กองทุนฯ ได้จดทะเบียนเพิ�มทุนโครงการอีกจํานวน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 
100,000,000.0000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) รวมมูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200,000,000.0000 
หน่วย มลูค่าหน่วยละ 10 บาท) 
เมื� อวันที�  8 มีนาคม 2559 กองทุนฯ ได้จดทะเบียนเพิ�มทุนโครงการอีกจํานวน 1,000 ล้านบาท (แบ่ งเป็น 
100,000,000.0000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) รวมมูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300,000,000.0000 
หน่วย มลูค่าหน่วยละ 10 บาท) 
เมื� อวันที�  2 กันยายน 2559 กองทุนฯ ได้จดทะเบียนเพิ�มทุนโครงการอีกจํานวน 500 ล้านบาท (แบ่งเป็น 
50,000,000.0000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) รวมมูลค่าโครงการ 3,500 ล้านบาท (แบ่งเป็น 350,000,000.0000 
หน่วย มลูค่าหน่วยละ 10 บาท) 
กองทุนฯ จะไม่ลงทุนหรือมีไว้ซึ�งตราสารทุนของบริษัทที�ไม ่ได ้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ฯ (Unlisted 
securities) ตราสารที�มลีกัษณะของสญัญาซื5อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงตราสารหนี5ที�มีอนัดบั
ความน่าเชื�อถอืตํ�ากว่าที�สามารถลงทุนได ้(Non-investment Grade) และตราสารหนี5ที�ไม่ไดร้บั        การจดัอนัดบัความ
น่าเชื�อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจจะมีไว้ซึ�งตราสารหนี5ที�มีอันดับความน่าเชื�อถือตํ�ากว่าที�
สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) เฉพาะในกรณีที�ตราสารหนี5นั 5นได้รบั   การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�ตัว
ตราสารหรอืที�ผูอ้อกตราสารในอนัดบัที�สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ขณะที�กองทุนเริ�มลงทุนเท่านั 5น 
กองทุนฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน  
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I (LHPROP-I) 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที6 7+ ตลุาคม /01+ 

หน่วย : บาท  

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงนินี5จดัทําขึ5นตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถึงการตีความและแนว
ปฏบิตัทิางการบญัชทีี�ประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัช ีและการแสดงรายการในงบการเงนิไดจ้ดัทําขึ5นตามหลกัการ
บญัชทีี�รบัรองทั �วไปภายใต้พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ซึ�งหมายความถงึมาตรฐานการบญัชทีี�ออกภายใต้
พระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 และไดจ้ดัทาํขึ5นตามหลกัเกณฑแ์ละรปูแบบที�กาํหนดในมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที� 106 เรื�อง การบญัชสีําหรบักจิการที�ดําเนินธุรกจิเฉพาะด้านการลงทุน ประกอบกบัประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

2.2 ในการจดัทํางบการเงนิให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผู้บรหิารต้อง ใช้การ
ประมาณและขอ้สมมตฐิานหลายประการซึ�งมผีลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการรายงาน จํานวนเงนิที�เกี�ยวกบั
สนิทรพัย ์หนี5สนิ รายได ้และค่าใชจ้่ายผลที�เกดิขึ5นจรงิจงึแตกต่างจากที�ประมาณการไว ้

3.      มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เริ�มมผีลบงัคบัในปีปัจจุบนัและที�จะมผีลบงัคบัในอนาคตมรีายละเอยีด ดงันี5 

3.1 การปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกและปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ซึ�งมผีลบงัคบัใชส้าํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ที�เริ�มในหรอืหลงัวนัที� 1 มกราคม 25Dm ซึ�งมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงนินี5 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที6ยงัไม ่ม ีผลบงัคบัใช้ 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�ออกและปรบัปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและ
ปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัอื�นๆ ซึ�งมผีลบงัคบัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี�เริ�มในหรอืหลงัวนัที� 
1 มกราคม 256j กองทุนฯ ไม่มแีผนที�จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาใชก่้อนวนัถอืปฏบิตั ิซึ�งฝ่ายบรหิาร
ของกองทุนฯ ไดป้ระเมนิแลว้เหน็ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิขา้งตน้จะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญั
ต่องบการเงนิสาํหรบัปีที�เริ�มใชม้าตรฐานดงักล่าว 

4. นโยบายการบญัชีที6สาํคญั  

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 
- ดอกเบี5ยรบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ามระยะเวลาที�พงึไดร้บัโดยคาํนึงถงึผลตอบแทนที�แทจ้รงิ 

- เงนิปันผลรบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ั 5งแต่วนัที�ประกาศจ่ายและมสีทิธทิี�จะไดร้บั 
- บญัชสี่วนเกนิและส่วนตํ�ามลูค่าของตราสารหนี5ตดัจําหน่ายตามวธิอีตัราดอกเบี5ยที�แทจ้รงิซึ�งยอดที�ตดัจาํหน่ายนี5

แสดงเป็นรายการปรบัปรุงกบัดอกเบี5ยรบั 
- กาํไรหรอืขาดทุนที�เกดิขึ5นจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย ณ วนัที�จาํหน่ายเงนิลงทุน 
- ค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I (LHPROP-I) 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที6 7+ ตลุาคม /01+ 

หน่วย : บาท  

4.2 เงนิลงทุนและการวดัค่าเงนิลงทนุ 
- เงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยด์ว้ยจํานวนต้นทุนของเงนิลงทุน ณ วนัที�กองทุนฯ มสีทิธใินเงนิลงทุน ต้นทุนของ

เงนิลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซื5อเงนิลงทุนและค่าใชจ้่ายโดยตรงทั 5งสิ5นที�กองทุนฯ จ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งเงนิลงทุน
นั 5น 

- หลกัทรพัย์ที�เป็นตราสารทุนที�มีตลาดซื5อขายคล่องรองรบั แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาปิดในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยของวนัที�วดัค่าเงนิลงทุน  

- เงนิลงทุนในตราสารหนี5ในประเทศแสดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม โดยใชร้าคาหรอือตัราผลตอบแทนจากการซื5อขายที�
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี5ไทย ณ วนัที�วดัค่าเงนิลงทุน 

- กองทุนฯ ใชว้ธิรีาคาทุนตดัจําหน่ายในการกาํหนดมลูค่ายุตธิรรมของตราสารหนี5ซึ�งที�มอีายุครบกาํหนดไม่เกนิ 90 
วนั นบัตั 5งแต่วนัที�ลงทุนและไมม่เีงื�อนไขการต่ออายุ เมื�อมลูค่ายุตธิรรมของตราสารหนี5นั 5นไม่แตกต่างจากราคาทุน
ตดัจาํหน่ายอย่างเป็นสาระสาํคญั 

- กาํไร(ขาดทุน)สุทธทิี�ยงัไม่เกดิขึ5นจากการปรบัมูลค่าเงนิลงทุนใหเ้ป็นมูลค่ายุตธิรรมจะรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุน ณ 
วนัที�วดัค่าเงนิลงทุน 

- ราคาทุนของเงนิลงทุนที�จาํหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลี�ยถ่วงนํ5าหนกั 

4.3 การแบ่งปันสว่นทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน 
กองทุนฯ จะบนัทกึลดกาํไรสะสม ณ วนัที�ประกาศจ่ายเงนิปันผล 

4.4 บญัชปีรบัสมดุล 
บญัชปีรบัสมดุลถือเป็นส่วนหนึ�งของกําไรสะสม ซึ�งจะบนัทกึเมื�อมกีารขายหรอืรบัซื5อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนฯ 
เพื�อทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนมสี่วนในสนิทรพัยส์ุทธขิองกจิการลงทุนหรอืไดร้บัส่วนแบ่งจากกจิการลงทุนเท่าเทยีมกนั
ไม่ว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนนั 5นจะลงทุนหรอืเลกิลงทุนในกจิการลงทุน ณ เวลาใด 

5. กาํไรสะสมจากการดาํเนินงานต้นปี 

 2561 2560 

รายไดจ้ากการลงทุนสทุธสิะสม (เริ�มสะสม 18 พ.ย. 58)    174,896,465.60    70,303,970.15 

กาํไรสทุธทิี�เกดิขึ5นจากเงนิลงทุนสะสม (เริ�มสะสม 18 พ.ย. 58)    55,094,928.39    85,453,623.04 

กาํไรสทุธทิี�ยงัไม่เกดิขึ5นจากเงนิลงทุนสะสม (เริ�มสะสม 18 พ.ย. 
58) 

   9,119,845.36    201,156,969.97 

หกั การแบง่ปันสว่นทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน   (431,162,822.74)  (330,941,306.32) 

กาํไรสะสมจากการดาํเนินงานต้นปีทั �งสิ�น (192,051,583.39) 25,973,256.84 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I (LHPROP-I) 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที6 7+ ตลุาคม /01+ 

หน่วย : บาท  

6. เงินฝากธนาคาร 

ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2561 และ 25Dm เงนิฝากธนาคาร ประกอบดว้ย :- 

 อตัราดอกเบี5ยต่อปี (%) จาํนวนเงนิ 

 2561 2560 2561 2560 

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 0.62 0.62 179,144.96 29,187,457.01 

7. ค ่าใช้จ่าย 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั เป็นผู้จดัการกองทุนฯ และนายทะเบยีนหน่วยลงทุน โดยมี
ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนฯ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินทั 5งหมดหักด้วยมูลค่าหนี5สินทั 5งหมด ทั 5งนี5  มูลค่าหนี5สินทั 5งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัที�คํานวณ)  ซึ�งสามารถสรุปได้
ดงันี5 :- 

ค่าใชจ้่าย นโยบายการกาํหนดราคา 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.2s ต่อปี 

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้รวมภาษมีลูค่าเพิ�ม 

8. รายการบญัชีที6เกี6ยวข้องกนั 

ในระหว่างปี กองทุนฯ มีรายการบัญชีที�สําคญักับกิจการที�เกี�ยวข้องกนั รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื�อนไข
ทางการคา้และเกณฑต์ามที�ตกลงกนัระหว่างกองทุนฯ และกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั ซึ�งเป็นไปตามปกตธิุรกจิ โดยสามารถ
สรุปไดด้งันี5 

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั ประกอบดว้ย :- 

ชื�อกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั ผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I (LHPROP-I) 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที6 7+ ตลุาคม /01+ 

หน่วย : บาท  

รายการระหว่างกนัที6สาํคญั มีดงัต่อไปนี�  

  สาํหรบัปีสิ5นสดุวนัที� 31 ตุลาคม                          

 นโยบายการกาํหนดราคา 2561 2560 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จาํกดั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามเกณฑท์ี�ระบุในหนงัสอืชี5ชวน 22,245,656.25 27,864,542.23 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามเกณฑท์ี�ระบุในหนงัสอืชี5ชวน 5,561,413.98 6,966,135.58 

บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน) (ในฐานะผ ูค้ ้าหลกัทรพัย)์ 

ซื5อหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 25,042,040.02 72,943,579.56 

ขายหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 26,812,075.66 356,954,893.32 

ค่านายหน้า ตามที�ระบุในสญัญา 83,230.68 690,720.58 

ยอดคงเหลือที6ม ีสาระสาํคญักบักิจการที6เกี6ยวข้องกนั มีดงัต่อไปนี� 

  ณ วนัที� 31 ตุลาคม 

  2561 2560 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จาํกดั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 2,165,123.01 1,994,234.12 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจา่ย 541,280.73 498,558.57 

9. ข้อม ูลเกี6ยวกบัการซื�อขายเงินลงทุน 

  กองทุนฯ ไดซ้ื5อและขายเงนิลงทุนสาํหรบัปีสิ5นสุดวนัที� 31 ตุลาคม 2561 และ 2560 โดยไม่รวมเงนิลงทุนในเงนิฝาก
ธนาคารและตั �วสญัญาใชเ้งนิเป็นจํานวนเงนิ 2,208.28 และ 4,172.66 ลา้นบาท โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 106.2235 
และ 160.1458 ต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลี�ยระหว่างปี ตามลาํดบั 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I (LHPROP-I) 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที6 7+ ตลุาคม /01+ 

หน่วย : บาท  

10. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผ ูถ้ือหน่วยลงทุน 

สาํหรบัปีสิ5นสดุวนัที� 31 ตุลาคม 2561 และ 2560 กองทุนฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงันี5 

 

วนัที�ปิดสมุดทะเบยีน สาํหรบัรอบระยะเวลา 

อตัราต่อ
หน่วย (บาท/

หน่วย) 

สาํหรบัปีสิ5นสดุวนัที� 31 ตุลาคม 

2561 2560 

18 พฤศจกิายน 2559 1 กนัยายน 2559 - 31 ตุลาคม 2559 0.10     - 29,938,604.51 
17 มนีาคม 2560 1 มกราคม 2560 - 28 กุมภาพนัธ ์2560 0.04     - 11,143,604.76 
23 มถุินายน 2560 1 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560 0.08     - 17,592,000.22 
22 กนัยายน 2560 1 กรกฎาคม 2560 - 31 สงิหาคม 2560 0.20     - 41,547,306.93 
1s พฤศจกิายน 2560 1 กนัยายน 2560 - 31 ตุลาคม 2560 0.20 40,903,288.12     - 
23 มนีาคม 2561 1 มกราคม 2561 - 28 กุมภาพนัธ ์2561 0.15 30,760,859.35     - 
18 พฤษภาคม 2561 1 มนีาคม 2561 - 30 เมษายน 2561 0.10 19,380,131.42     - 
20 กรกฎาคม 2561 1 พฤษภาคม 2561 - 3m มถุินายน 2561 0.07 13,654,501.61     - 

21 กนัยายน 2561 1 กรกฎาคม 2561 - 31 สงิหาคม 2561 0.15 30,449,805.78     - 

  รวม 135,148,586.28 100,221,516.42 

11.    เคร ื6องม ือทางการเงิน 

กองทุนฯ มนีโยบายที�จะบรหิารความเสี�ยงของเครื�องมอืทางการเงนิ ดงันี5 

11.1 มลูค่ายุตธิรรม (Fair value) 
เนื�องจากสนิทรพัยแ์ละหนี5สนิทางการเงนิของกองทุนฯ ณ วนัที�ในงบการเงนิส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั 5น อกี
ทั 5ง สนิทรพัยส์่วนใหญ่เป็นหลกัทรพัยใ์นความต้องการของตลาดที�แสดงมูลค่ายุติธรรม โดยใชร้าคาที�ซื5อขายกนัใน
ตลาด ดงันั 5น กองทุนฯ เชื�อว่ามูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี5สนิทางการเงนิดงักล่าวจงึแสดงมลูค่าไม่แตกต่าง
จากมลูค่ายุตธิรรมอย่างมสีาระสาํคญั 

11.2 ความเสี�ยงดา้นตลาด (Market Risk) 
ความเสี�ยงที�เกดิจากราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารมคีวามผนัผวนเนื�องจากปัจจยัเกี�ยวขอ้ง เช่น ภาวะเศรษฐกจิ 
สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน อตัราแลกเปลี�ยน อตัราดอกเบี5ย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะ
วเิคราะหจ์ากขอ้มลูพื5นฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพจิารณาการกระจายการลงทุนในตราสารต่างๆ แต่
ละรายบรษิทั เพื�อกําหนดสดัส่วนการลงทุนที�เหมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุน โดยคดัเลอืกตราสารที�
น่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพื5นฐานและศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร โดยคํานึงถงึภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง และภาวะ
ตลาดเงนิ และตลาดทุนซึ�งอาจสง่ผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 
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กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I (LHPROP-I) 

กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี� พลสั I 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที6 7+ ตลุาคม /01+ 

หน่วย : บาท  

11.3 ความเสี�ยงจากการดาํเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) 
ความเสี�ยงที�เกดิจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร หากผลการดําเนินงานหรอืฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร 
รวมทั 5งความสามารถในการทํากําไรของผูอ้อกตราสารเปลี�ยนแปลงไป ซึ�งอาจกระทบต่อราคาซื5อขายของตราสาร 
อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะพิจารณาคดัเลือกหลกัทรพัย์ที�จะลงทุน โดยการวิเคราะห์สถานะทางการเงนิ ผลการ
ดาํเนินงาน การบรหิารงาน เพื�อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และยงัจะทาํการตดิตามขอ้มลูขา่วสารของผูอ้อกตราสาร
อย่างใกลช้ดิและต่อเนื�อง เพื�อปรบัเปลี�ยนแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม 

11.4 ความเสี�ยงจากความสามารถในการชาํระหนี5ของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 
ความเสี�ยงจากการที�บรษิทัผูอ้อกตราสารไม่สามารถชําระคนืเงนิต้นและ/หรอืดอกเบี5ยไดต้ามที�กําหนด หรอืไม่ครบ
ตามจํานวนที�ไดส้ญัญาไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิ ความสามารถในการชําระหนี5ของผู้
ออกตราสารอย่างสมํ�าเสมอ 

11.5 ความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 
ความเสี�ยงที�เกดิจากการไม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรอืตราสารที�กองทุนลงทุนไวไ้ด ้เนื�องจากกองทุนฯ หรอืตรา
สารของกองทุนอสงัหารมิทรพัยม์สีภาพคล่องตํ�า กองทุนฯ จงึอาจจะขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่ไดใ้นช่วงเวลาหรอืไม่
ได้ราคาตามที�ต้องการ อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะพจิารณาคดัเลอืกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์
โดยเน้นสภาพคล่องเป็นสําคญั โดยคํานึงถึงปรมิาณการซื5อขายของกองทุนนั 5น เพื�อความคล่องตวัในการบรหิาร
กองทุน 

11.6 ความเสี�ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์(Property Sector Fund) 
 กองทุนฯ มนีโยบายมุ่งลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยเ์พยีงหมวดเดยีว จงึมคีวามเสี�ยงจากการลงทุน

มากกว่ากองทุนที�มกีารกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะพจิารณาคดัเลอืกกองทุน
รวมอสงัหารมิทรพัยท์ี�จะลงทุน ตามประเภทของทรพัยส์นิในกลุ่มธุรกจิต่างๆ เพื�อกระจายความเสี�ยงจากความผนั
ผวนของรายไดข้องทรพัยส์นิที�ไปลงทุน ซึ�งอาจมผีลกระทบต่อราคาของทรพัยส์นิที�ไปลงทุน 

12. การอนุมตัิงบการเงิน 

 งบการเงนินี5ไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยผูม้อีาํนาจของกองทุนฯ เมื�อวนัที� 21 มกราคม 2562 
 


