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กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ต้ี อินฟรา เฟล็กซิเบิล A (LHPROPIA) 

กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟล็กซิเบิล A (LHPROPIA) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสม 

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ 
(Property Sector Fund) ที่ จดทะเบียนทั้ งในประเทศไทย ประเทศอื่น ในเอเชีย และประ เทศ
ออสเตรเลีย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะ
แบ่งสัดส่วนการลงทุนดังนี้ 
1. ลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารดังต่อไปนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
- ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ตราสารที่ออกโดยหน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานที่
เป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ 
- หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ 
(REITs ETF)  
- ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น หรือกลุ่มของ
ตราสาร/หน่วยลงทุนดังกลา่วข้างต้น เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ 
และ/หรือตราสารข้างต้น  
2. เงินลงทุนส่วนที่เหลือจาก 1. กองทุนอาจลงทุนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ตราสารหรือ
สัญญา 
ทางการเงินท่ีให้สิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวหรือให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหุ้นหรือกลุ่มหุ้นนั้นๆ  
ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญ
แสดงสิทธิ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ ระบุ ไว้ในโครงการหรือตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  ทั้งนี้ กองทุนสามารถ
ลงทุนในต่างประเทศได้ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุนซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ทิศทางแนวโน้มของค่าเงิน ในกรณีที่คาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าล ง ผู้จัดการ
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศในสัดส่วนท่ีค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ผู้จัดการ
กองทุนอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ หรืออาจลงทุนในสัดส่วนน้อย อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าการ
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ต้ี อินฟรา เฟล็กซิเบิล A (LHPROPIA) 

นอกจากน้ีการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น 
ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note) ตราสารหนี้ท่ีไม่ได้รบัการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทท่ี
ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด (Unlisted Securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเช่ือถือของ
ตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) อย่างไรก็ตาม 
กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเช่ือถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่
สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ (Unlisted Securities) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือท่ีตัว
ตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ( Investment Grade) หรือตราสารทุนที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น 
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กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ต้ี อินฟรา เฟล็กซิเบิล A (LHPROPIA) 

 
 

เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟล็กซิเบลิ A  

  
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการ

ดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 มาเพื่อโปรดทราบ 
 

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที ่31 ตุลาคม 2564 
ตลาด Asian REITs  
การเคลื่อนไหวราคาของ Asian REITs ยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดเมือง หลังจากที่

เห็นความคืบหน้าในการกระจายวัคซีนให้กับประชาชน โดยปัจจุบัน ประชากรของไทยและสิงคโปร์ มากกว่าร้อยละ 60 และ 90 
ตามลำดับ ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว บวกกับแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจท่ียังฟ้ืนตัว โดยได้ปัจจัยสนับสนุนจากการกระตุ้น
เศรษฐกิจผ่านนโยบายการคลังรวมถึงนโยบายอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำ 

อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหรือกลุ่ม REITs อาจมีบางกลุ่มที่อาจต้องใช้เวลา โดยเฉพาะ Commercial REITs 
เช่น กลุ่ม Office หรือ Retail ซึ่งต่างกับกลุ่ม REITs ที่อิงกับ Digital Economy เช่น กลุ่ม Logistic , Data Centre รวมถึง       
เสาสัญญาณโทรคมนาคม ท่ีเห็นอุปสงค์เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงการเกิดโรคระบาด  

ปัจจัยที่ต้องจับตาในช่วงที่เหลือของปี สำหรับ ตลาดทุน ซึ่งรวมถึง REITs ยังคงหนีไม่พ้นแนวทางการดำเนินนโยบาย
การเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ซึ่ง Fed จะเริ่มดำเนินการลดวงเงินในการเข้าซื้อตราสารหนี้ (QE Tapering) ในเดือน
พฤศจิกายน ปีนี้ รวมถึงส่งสัญญาณเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2022 แต่ก็มีโอกาสที่ Fed อาจชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไป
จากความเสี่ยงการกลายพันธุ์ของ COVID-19 

อีกประเด็นที่น่าจับตาคือแนวโน้มเงินเฟ้อทีมีความเสี่ยงเร่งตัวขึ้น อย่างไรก็ตามพบว่าการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อเป็นการ
เพิ่มขึ้นของราคาโดยจำกัดจำกัดเพียงบางกลุ่มสินค้าและบริการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสและการเปิดเมืองเท่าน้ัน 
ซึ่งที่ผ่านมาหากพิจารณาตัวเลขในอดีตจะพบว่า ราคาของ REITs ปรับตัวค่อนข้างดีในภาวะเงินเฟ้อ จากความสามารถของ REITs 
ในการปรับขึ้นค่าบริการ  

ประเมินแนวโน้มของ REITs เชื่อว่ารายได้ส่วนใหญ่ได้ผา่นจุดตำ่สุดไปแล้วและมีแนวโน้มดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 
นอกจากนี้ REITs ยังคงอยู่ในแนวโน้มขยายตัวจากการซื้อทรัพย์สินใหม่ ซึ่งจะทำให้ REITs มีขนาดใหญ่ขึ้น รวมถึงเพิ่มสภาพคล่อง
ในการซื้อขาย  

 ผู้จัดการกองทุนยังคงเน้นการลงทุนใน REITs ขนาดใหญ่ทีมีปัจจัยพื้นฐานดี โดยใช้กลยุทธ์ barbell strategy เน้นการ
ลงทุนในกลุ่ม industrial และ retail เพื่อให้พอร์ตมีความสมดุล โดยได้รับประโยชน์จากการเปิดเมือง ในขณะที่ปกป้องความเสี่ยง
ทางลบในกรณีที่สถานการณ์การระบาดอาจแย่ลง  

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

 
ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกดั 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ต้ี อินฟรา เฟล็กซิเบิล A (LHPROPIA) 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ต้ี อินฟรา เฟล็กซิเบิล A (LHPROPIA) 
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กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ต้ี อินฟรา เฟล็กซิเบิล A (LHPROPIA) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดสะสมมูลค่า 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 
 

 
 
 

 
 

ข้อมูล ณ วันที ่29 ตุลาคม 2564 
 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการ

ลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ต้ี อินฟรา เฟล็กซิเบิล A (LHPROPIA) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดจ่ายเงินปนัผล 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 

 
 

 
 

 

 
ข้อมูล ณ วันที ่29 ตุลาคม 2564 

 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการ

ลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ต้ี อินฟรา เฟล็กซิเบิล A (LHPROPIA) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดเพ่ือการออมและสะสมมลูคา่ 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 

 

 
 

 
 

ข้อมูล ณ วันที ่29 ตุลาคม 2564 
 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการ

ลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ต้ี อินฟรา เฟล็กซิเบิล A (LHPROPIA) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดเพ่ือการออมและจ่ายเงินปันผล 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่29 ตุลาคม 2564 
 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการ

ลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ต้ี อินฟรา เฟล็กซิเบิล A (LHPROPIA) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 

 
 

 
 
       

      ขอ้มลู ณ วนัที ่29 ตุลาคม 2564 
 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ต้ี อินฟรา เฟล็กซิเบิล A (LHPROPIA) 

รายงานสถานะการลงทนุ การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 

 

 
 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์  
    มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 

 
 

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 2,184,049,699.61        99.12               

เงินฝากธนาคาร 119,156,368.36           5.41                 
หน่วยลงทุน 2,064,893,331.25        93.71               

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ 34,503,239.88            1.57                 
หน่วยลงทุน 34,503,239.88            1.57                 

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (11,721,198.51)           (0.53)                
สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน (11,721,198.51)           (0.53)                

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ (2,224,721.75)             (0.10)                
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,203,411,575.57     100.00           

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

หน่วย
เงินฝากธนาคาร

JPMORGAN CHASE BANK 5.05 64,356,852.77 111,296,681.69
ธนาคาร แอลจีที (สิงคโปร์) จ ากัด 0.00 0.00 0.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 0.36 7,847,321.99 7,859,686.67
          รวมเงินฝากธนาคาร 5.41 119,156,368.36

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน -0.53 1,166,000,140.50 -11,721,198.51
          รวมสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า -0.53 -11,721,198.51

หน่วยลงทุน
     หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 2.29 2,272,200.00 50,435,955.23
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (REIT) 6.62 1,915,210.00 145,957,382.27
ASCOTT BUSINESS TRUST 1.47 1,273,200.00 32,343,352.97
CapitaLand Integrated Commercial Trust 7.71 3,203,800.00 169,885,003.16
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 1.51 1,102,550.00 33,174,876.13
CDL HOSPITALITY TRUSTS (REIT) 1.02 758,600.00 22,451,495.26
Far East Hospitality Trust 0.93 1,282,400.00 20,400,199.27
FRASERS CENTREPIONT TRUST (REIT) 2.03 753,300.00 44,775,061.97
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL (REIT) 3.45 2,029,900.00 76,097,329.66
KEPPEL DC REIT (REIT) 1.58 589,000.00 34,718,774.04
KEPPEL REIT (REIT) 1.69 1,332,600.00 37,138,934.35
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 1.50 1,534,400.00 33,112,946.58
MANULIFE US REIT 0.79 739,500.00 17,422,043.19

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ต้ี อินฟรา เฟล็กซิเบิล A (LHPROPIA) 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ) 
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

หน่วย
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST (REIT) 3.98 1,630,602.00 87,670,937.35
MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL (REIT) 1.69 1,481,000.00 37,256,874.25
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST (REIT) 3.08 1,000,926.00 67,886,880.09
MAPLETREE LOGISTICS TRUST (REIT) 4.05 1,792,400.00 89,297,127.82
Starhill Global REIT 1.58 2,182,200.00 34,714,063.35
SUNTEC REIT (REIT) 2.46 1,477,500.00 54,295,638.37
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย 0.00 8,585,500.00 0.00
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท 5.84 7,896,700.00 128,716,210.00
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 9.52 9,802,900.00 209,782,060.00
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต 1.14 2,288,100.00 25,169,100.00
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 6.06 10,112,248.00 133,481,673.60
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท 1.46 2,445,034.00 32,274,448.80
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี 6.50 10,760,612.00 143,116,139.60
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท 4.41 4,908,900.00 97,196,220.00

     หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย 1.95 5,500,000.00 42,900,000.00

     หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์
B&I CAPITAL 1.57 3,937.06 34,503,239.88

     หมวดธุรกิจทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 0.99 826,000.00 21,789,623.94

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 6.42 10,554,700.00 141,432,980.00
          รวมหน่วยลงทุน 95.28 2,099,396,571.13

รวมเงินลงทุน 100.16 2,206,831,740.98
รายการค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.16 -3,420,165.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 2,203,411,575.57

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ต้ี อินฟรา เฟล็กซิเบิล A (LHPROPIA) 

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถปุระสงค์ มลูค่าสญัญา

(Notional Amount)

% NAV วนัครบก าหนด ก าไร/ขาดทนุ

(Net Gain/Loss)

สญัญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 12,496,890.00 0.0100 14 Jan 2022 221,340.00

สญัญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 5,259,600.00 (0.0003) 11 Mar 2022 (5,598.00)

สญัญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 41,250,500.00 (0.0310) 25 Feb 2022 (682,227.00)

สญัญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 19,672,000.00 (0.0028) 11 Mar 2022 (61,486.40)

สญัญาฟอร์เวิร์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 29,721,600.00 0.0054 11 Mar 2022 119,262.00

สญัญาฟอร์เวิร์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 32,248,970.00 0.0082 11 Mar 2022 179,705.50

สญัญาฟอร์เวิร์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 402,345,940.00 0.0117 11 Feb 2022 256,757.60

สญัญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 240,153,109.50 (0.1661) 14 Jan 2022 (3,659,100.80)

สญัญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 284,852,204.00 (0.3143) 12 Nov 2021 (6,924,501.22)

สญัญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 14,733,600.00 (0.0029) 12 Nov 2021 (64,880.40)

สญัญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Public Company Limited ป้องกนัความเสีย่ง 13,945,607.00 (0.0164) 11 Mar 2022 (360,862.66)

สญัญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 3,318,200.00 (0.0001) 11 Feb 2022 (1,816.50)

สญัญาฟอร์เวิร์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 32,825,000.00 (0.0172) 25 Feb 2022 (378,607.00)

สญัญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 6,677,200.00 0.0017 11 Feb 2022 37,181.40

สญัญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 9,861,720.00 (0.0194) 26 Nov 2021 (427,060.03)

สญัญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 16,638,000.00 0.0014 27 May 2022 30,695.00

สญัญาที่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่น JPY/THB

สญัญาที่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่น SGD/THB

สญัญาที่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่น USD/THB
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กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ต้ี อินฟรา เฟล็กซิเบิล A (LHPROPIA) 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 

 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ TRIS Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป 
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์

สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 
AA มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รั บ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA 
A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ 

แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถใน
การชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปาน
กลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่ง
ให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะ
หมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ  

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตาม
กำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเง่ือนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชำระหนี้ได้ 

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

เครดิตภายในระดับเดียวกัน 

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความ
คุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมี
เครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้
ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 

T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 

ประเภท ผู้ออก อันดับ มูลค่าตาม
ความน่าเช่ือถือ ราคาตลาด

เงินฝากธนาคาร JPMORGAN CHASE BANK 111,296,681.69                    
เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 7,859,686.67                       
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กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ต้ี อินฟรา เฟล็กซิเบิล A (LHPROPIA) 

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถใน
การชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

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

Positive  หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 

Stable  หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ Fitch Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย 

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

AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้น
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันปานกลางเมื่อเปรยีบเทียบกับผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็
ดีมีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถใน
การชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระ
หนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหลา่นี้ภายในประเทศน้ัน ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระ
หนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่
ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับ
สภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันต่ำมากเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ
ไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 
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กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ต้ี อินฟรา เฟล็กซิเบิล A (LHPROPIA) 

D(tha) อันดับความน่าเช่ือถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ใน
ปัจจุบัน 

คำอธิบายการจัดอนัดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

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

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจ
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดับความน่าเช่ือถือดังกล่าวยังไม่
อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลาง
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความ
ไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่สูงกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอน
มากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแลการเงินในทางลบระยะสั้น 

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน
ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะ
สั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 
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กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ต้ี อินฟรา เฟล็กซิเบิล A (LHPROPIA) 

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

 
 
 
 
 

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ -                                   -              
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ 119,156,368.36                   5.41             

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

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

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ต้ี อินฟรา เฟล็กซิเบิล A (LHPROPIA) 

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน 
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 

 

 
 
 
 

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 

วันท่ี รายละเอียด การดำเนินการแก้ไข 
  

 
 

 

 

 
การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัท
จัดการ www.lhfund.co.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน
1 CPNREIT 9.52
2 FTREIT 6.50
3 DIF 6.42
4 WHART 6.06
5 LPF 5.84
6 IMPACT 4.41
7 TFFIF 1.95
8 AIMIRT 1.46
9 INETREIT 1.14
10 CICT SP 7.71

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล

ช่ือหลักทรัพย์
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี

CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต

http://www.lhfund.co.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ต้ี อินฟรา เฟล็กซิเบิล A (LHPROPIA) 

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม 
 กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้  พลัส A มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่               
1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 ตามรายชื่อ ดังนี้ 

- ไม่มี   - 

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

 
 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่งจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission) 

 
 
 
 

 
 
 
 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะห์และ
ข้อมูลข่าวสาร

จัดเย่ียมชม
บริษัท

สัมมนา เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด (มหาชน) P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จ ากัด P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

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

บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

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

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

http://www.sec.or.th/


 

 

21 

 

กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ต้ี อินฟรา เฟล็กซิเบิล A (LHPROPIA) 

ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย ์- เงินบาท 
ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 

 
                     หมายเหตุ *รวมภาษมีูลค่าเพิ่ม 

 
 

ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย ์- ฮ่องกงดอลลาร์ 
ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 

 
 

                    หมายเหต ุ*รวมภาษมีูลค่าเพิ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้า
(บาท)*

อัตราส่วน
(%)

1 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด 26,288.35 1.29

2 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 71,999.95 3.52

3 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด 78,680.27 3.85

4 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 139,523.71 6.82

5 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 276,610.74 13.53

6 บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 27,529.18 1.35

7 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 639,679.60 31.29

8 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  396,986.30 19.40

9 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 145,924.77 7.14

10 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 137,725.39 6.74

11 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด  103,717.95 5.07

2,044,666.21 100.00รวม

ล าดับ ช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้า
(บาท)*

อัตราส่วน
(%)

1 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 62,903.01 17.96
1 บริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 226,878.79 64.78
2 บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด      60,469.68 17.26

350,251.48 100.00รวม
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กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ต้ี อินฟรา เฟล็กซิเบิล A (LHPROPIA) 

ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ - เยนดอลลาร์ 
ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 

 

 
 

                      หมายเหตุ *รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 
 
 

ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ - สิงคโปร์ดอลลาร์ 
ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 

 
 

             หมายเหตุ *รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 

 
 

ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย-์ออสเตเลียดอลลาร์ 
ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 

  
                     หมายเหตุ *รวมภาษมีูลค่าเพิ่ม 

 
 
 
 
 
 

ล าดับ ช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้า
(บาท)*

อัตราส่วน
(%)

1 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด             1,561,610.00                    15.57 
2 บริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด             3,095,417.00                    30.86 
4 บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด             5,372,664.00                    53.57 

10,029,691.00 100.00รวม

ล าดับ ช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้า
(บาท)*

อัตราส่วน
(%)

1 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 20,423.57 8.79
2 บริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 158,550.56 68.26
4 บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด 53,316.94 22.95

232,291.07 100.00รวม

ล าดับ ช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้า
(บาท)*

อัตราส่วน
(%)

1 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 9,934.16               22.06
2 บริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 15,868.57              36.00
3 บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด 18,289.61              42.01

44,092.34 100.00.
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กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ต้ี อินฟรา เฟล็กซิเบิล A (LHPROPIA) 

ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย-์ดอลลาร์สหรัฐ 
ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 

 
                      หมายเหตุ *รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 
 
 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 

 
 

 

 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม  2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือกองทุน PTR
กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ต้ี อินฟรา เฟล็กซิเบิล A 1.3448

จำนวนผู้ถือหน่วย (ราย) สัดส่วน(ร้อยละ) 
N/A N/A 
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กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ต้ี อินฟรา เฟล็กซิเบิล A (LHPROPIA) 

  
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563  ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงิน

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 33,247.14 1.337 ไม่เกินร้อยละ 2.14

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 797.93 0.032 ไม่เกินร้อยละ 0.11

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 6,663.85 0.268 ไม่เกินร้อยละ 0.27

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 65.00 0.003 ตามท่ีจ่ายจริง

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจัดต้ังและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund) 28.51 0.001 ตามท่ีจ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการด าเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) 205.62 0.008 ตามท่ีจ่ายจริง

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด** 41,008.05 1.649

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ 13,065.56 0.525 ตามท่ีจ่ายจริง

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน (ถ้ามี)

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

**  ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์
















































