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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (LHPROPINFRA) 

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม 

- ตราสารหนี้ : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ 

- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs 

- กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารดังต่อไปนี้ โดยจะพิจารณา

ปรับสัดส่วนการลงทุนของหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารดังกล่าวได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 - 100 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความ

เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ   

- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/

ตราสารอ่ืนใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น หรือกลุ่มของ

ตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น  

- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน/ตราสารอ่ืนใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทน

อ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น 

- ตราสารแห่งหนี้ เงินฝากธนาคาร ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ 

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

ทั้งนี้ กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/หน่วยทรัสต์

ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เป็นอันดับ

แรก แต่หากการลงทุนในหน่วยลงทุน และ/หรือหน่วยทรัสต์ดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 

ผู้จัดการกองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์อื่น ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับ

ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะเพื่อประโยชน์ของ

กองทุนเป็นหลัก 

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเส่ียง (Hedging) โดย

เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอาจจะลงทุนใน

หรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และ
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (LHPROPINFRA) 

ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง

ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่

เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง รวมถึง

กฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงนโยบายการลงทุนอื่นใด บริษัทจัดการ

จะดำเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (LHPROPINFRA) 

 

 

 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 

 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน  

ผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 มาเพื่อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบัญชีต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
PF&REIT index  ปรับตัวลดลงจากระดับ 180 จุด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สู่ระดับ 170 จุด ในวันที่ 30 กันยายน 

2564 หรือ คิดเป็นการปรับตัวลดลงประมาณ 5.5% โดยยังคงถูกกดดันจากผลกระทบในเรื่องของผลตอบแทนเงินปันผล 

ที่ปรับตัวลดลงตามผลกำไรจากสินทรัพย์ที่ถูกกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดและมาตรการควบคุมต่างๆ  ในประเทศ  

โดยการปรับตัวขึ้นของ US Bond Yield 10 ปีที่ปรับสูงขึ้นมาสู่ระดับ 1.70% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเดิมในเดือน มี.ค. จากความกังวล

เกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ และ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดยังคงเป็นอีกแรงกดดันหลักในอนาคต 

สำหรับมุมมองการลงทุน กลุ่ม Retail คาดว่า traffic จะเริ่มมีทิศทางการฟื้นตัวตามมาตรการควบคุมจากทางภาครัฐ 

ที่มีแนวโน้มผ่อนคลายขึ้นในอนาคต เช่น การปรับลดเวลาเคอร์ฟิว หรือการอนุญาตให้เปิดกิจการประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติมหลังจาก 

มีการอนุญาติให้เปิดฟิตเนส ร้านนวด โรงภาพยนตร์ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะเป็นแรงสนับสนุนที่ทำให้การให้ส่วนลด   

ค่าเช่าในไตรมาสที่แล้ว เริ่มกลับมาดีขึ้นในไตรมาสที่กำลังจะมาถึง 

Industrial ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากความกังวลเรื่องปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในเชิง

ปัจจัยพื้นฐานยังคงค่อนข้างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น ทั้งในส่วนของอัตราการเช่า และ ค่าเช่า โดยเรายังมองเห็นปัจจัยบวก

จากการขยายฐานการผลิต และคลังสินค้า (warehouse) ในบางกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งยังคงได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของกลุ่ม

ธุรกิจ e-commerce และโลจิสติกส์ในประเทศ โดยกองทุนหลัก ๆ ยังคงมีการเติบโตตามการซื้อสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง 

Office ยังคงถูกกดดันโดยความกังวลทั้งในส่วนของ อุปสงค์ และ อุปทาน โดยการตัดสินใจลดพื้นที่เช่าในอาคาร

สำนักงานที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการปรับเปล่ียนนโยบายการทำงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นทำให้อัตรา net take-up  

และ อัตราการเช่าโดยรวมของกลุ่มปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปัจจัยกดดันหลักยังคงเป็นการทยอยเข้ามาของออฟฟิสใหม่

ในช่วงสามปีข้างหน้าซ่ึงคาดว่าจะส่งผลกระทบเชิงลบเพิ่มเติมต่อการแข่งขันเชิงราคาและอัตราค่าเช่าในอนาคต 

Hotel, tourism and Exhibition center ถึงแม้คาดว่ากลุ่มนี้จะได้รับเซนทิเมนท์เชิงบวกจากการกระจายวัคซีน และ  

การเปิดประเทศในช่วงปีหน้า แต่อย่างไรก็ตามหลายกองทุนยังคงประสบผลขาดทุนและมีกําไรอยู่ในระดับต่ำจากผลกระทบ  
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (LHPROPINFRA) 

ของสถานการณ์การแพร่ระบาดอยู่พอสมควร ทำให้คาดว่าอัตราการการจ่ายเงินปันผลของกลุ่มยังคงอยู่ในระดับต่ำและจะยังต้อง

ใช้เวลาอีกสักพักในการฟื้นตัว 

โดยสรุปอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากเงินปันผลของกลุ่ม PF&REIT ที่ยังคงสูงอยู่ในระดับ 5.4% ในปีหน้า เมื่อเทียบกับ 

พันธบัตรรัฐบาล 10 ปีอยู่ที่ 1.8% ทำให้ Dividend yield gap ในปีหน้าเท่ากับ 3.6% ซึ่งยังสูงกว่าค่าเฉล่ียที่ 3.5% เล็กน้อย  

โดยภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จํานวนผู้ติดเชื้อรายวันที่ปรับลดลง 

อย่างต่อเนื่อง และการผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่าง ๆ คาดว่าจะส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจโดยองค์รวมอย่างต่อเนื่อง โดย

กองทุนมีการเน้นลงทุนแบบกระจายความเส่ียงเพื่อลดความผันผวนของเงินปันผล ยังคงแนะนำให้เข้าทยอยลงทุนเพื่อหวัง

ผลตอบแทนระยะยาว 

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน 

บริษัทยังคงยืนยันในความตัง้ใจและทุม่เทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมปีระสิทธภิาพสูงทีสุ่ดต่อไป และหากท่านมี

ข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์  

02-286-3484 หรือที่อีเมล lhfund@lhfund.co.th 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

                           บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (LHPROPINFRA) 

รายชือ่ผู้จัดการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (LHPROPINFRA) 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (LHPROPINFRA) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
 ชนิดจ่ายเงินปันผล 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 

 

 
 

      
 

 

 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (LHPROPINFRA) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 

 
 

 

 
 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ

ดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (LHPROPINFRA) 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพัน 
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 
 
 

รายละเอยีดการลงทุนในหลักทรัพย ์
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 
 

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 236,201,535.56                 100.28                   

เงินฝากธนาคาร 29,769,574.36                   12.64                     

หน่วยลงทุน 206,431,961.20                 87.64                     

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอืน่ ๆ (668,010.65)                      (0.28)                      

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 235,533,524.91             100.00              

อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 12.64 29,766,650.00 29,769,574.36

          รวมเงินฝากธนาคาร 12.64 29,769,574.36

หน่วยลงทุน

     หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย 0.00 781,300.00 0.00

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท 12.68 1,939,300.00 29,865,220.00

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 16.36 1,871,100.00 38,544,660.00

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 2.35 538,100.00 5,542,430.00

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ 2.16 604,400.00 5,076,960.00

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช 2.08 534,600.00 4,891,590.00

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต 1.49 344,600.00 3,514,920.00

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 11.88 2,202,436.00 27,970,937.20

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี 1.94 514,700.00 4,580,830.00

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท 0.90 240,000.00 2,124,000.00

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท 4.33 784,987.00 10,204,831.00

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี 10.77 2,045,429.00 25,363,319.60

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท 8.28 1,037,700.00 19,508,760.00

     หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย 4.76 1,475,000.00 11,210,000.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 7.66 1,397,946.00 18,033,503.40

          รวมหน่วยลงทุน 87.64 206,431,961.20

รวมเงินลงทุน 100.28 236,201,535.56

รายการค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.28 -668,010.65

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 235,533,524.91

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (LHPROPINFRA) 

รายละเอยีดตัวตราสารและอนัดับความน่าเชือ่ถือของ 
ตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน 

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 

 
 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating 
คำอธบิายการจัดอันดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ 

AA มีความเส่ียงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA 

A มีความเส่ียงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BBB มีความเส่ียงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BB มีความเส่ียงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับ
ปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่ง
อาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ 

B มีความเส่ียงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 
และส่ิงแวดล้อมอื่น ๆ  

C มีความเส่ียงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึง
จะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ 

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของ

อันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 

 

 

ประเภท ผู้ออก อันดับ มูลค่าตาม

ความน่าเช่ือถือ ราคาตลาด

เงินฝากธนาคาร บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) AA-(FITCH) 29,769,574.36               
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (LHPROPINFRA) 

คำอธบิายการจัดอันดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสั้นมอีายุตำ่กว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความ

คุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว

ซึ่งมีเคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้

ระยะส้ันในระดับที่น่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 

T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซ่ึงสะท้อนความสามารถ

ในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ 

นอกจากกนี้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ

เปล่ียนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิด

การเปล่ียนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ

ความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการ

ชำระหนี้ของหน่วยงานนั้น ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive  หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 

Stable  หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปล่ียนแปลง 

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปล่ียนแปลง 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 
คำอธบิายการจัดอันดบัความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดย
อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเส่ียง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงินทีอ่อกหรือค้ำประกนั
โดยรัฐบาล 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (LHPROPINFRA) 

AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับ
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับ ความ
น่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้มากว่าการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การ
ชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถ
ในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัด
อยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่
กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจและ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

D(tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ใน
ปัจจุบัน 

คำอธบิายการจัดอันดบัความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับ

ผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความ

น่าเชื่อถือที่มีความเส่ียง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะ

กำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษ

จะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่า

พอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดับความน่าเชื่อถือ

ดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปาน

กลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนๆในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะ
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (LHPROPINFRA) 

มีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะส้ันมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับ

ความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อ

เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึ้นตามการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจแลการเงินในทางลบระยะสั้น 

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง

เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพัน

ทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความ

น่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขึ้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่

มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)” 

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือใน

ระยะส้ัน นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้
นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปล่ียนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปล่ียนแปลง
ดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณ
ลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะ
ได้รับการปรับขึ้น ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาส้ันๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (LHPROPINFRA) 

รายงานสรปุเงินลงทุน 
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 

 

 

รายชือ่หุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดสว่นการลงทุน 
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ -                    -            

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ 29,769,574.36      12.64         

หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่ังจ่าย/รับอาวัล/ค้ าประกัน

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถ -                    -            

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต่ ากว่าอันดับที่ -                    -            

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating

ล ำดับ ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 CPNREIT 16.36

2 LPF 12.68

3 WHART 11.88

4 FTREIT 10.77

5 IMPACT 8.28

6 DIF 7.66

7 TFFIF 4.76

8 AIMIRT 4.33

9 GVREIT 2.35

10 BOFFICE 2.16

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท

ช่ือหลักทรัพย์

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอ

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (LHPROPINFRA) 

รายงานการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปบีญัชีระหวา่งวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

วันที่ รายละเอยีด การดำเนินการแก้ไข 
  

 
 

 

 

 

การใชส้ิทธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัท
จัดการ www.lhfund.co.th 

 
 

 

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกีย่วขอ้ง ที่มีการทำธุรกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล  มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่

เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามรายชื่อ ดังนี้ 

- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  
 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด www.lhfund.co.th และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (LHPROPINFRA) 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใชบ้ริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะห์

และข้อมูล

ข่าวสาร

จัดเย่ียมชม

บริษัท

สัมมนา เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จ ากัด P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) P P 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 P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด P P 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 P 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 P 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 P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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



 

 

18 

 

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (LHPROPINFRA) 

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

 
     หมายเหตุ : * รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 
 
 

อัตราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 
 

 
 
 
 
 
 

ล าดับ ช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อัตราส่วน

(%)

1 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด 38,710.33 6.44

2 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 2,890.67 0.48

3 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด 38,946.56 6.48

4 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 53,033.60 8.82

5 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 67,647.85 11.25

6 บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 2,488.94 0.41

7 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 76,256.74 12.68

8 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  78,415.72 13.04

9 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 74,905.56 12.45

10 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 6,140.86 1.02

11 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 6,461.09 1.07

12 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด  155,550.72 25.86

601,448.64 100.00                       รวม

ช่ือกองทุน PTR

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบ้ิล 0.2901
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (LHPROPINFRA) 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 
 

 
 

ค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

 
 

 
 
 

 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน จ านวนเงิน

Fund's Direct Expenses (หน่วย : พันบาท) เรียกเก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 3,076.30 ไม่เกินร้อยละ 2.68 1.06906

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 61.53 ไม่เกินร้อยละ 0.11 0.02138

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 800.38 ไม่เกินร้อยละ 0.54 0.27815

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ : - 1,299.90 ไม่เกินร้อยละ 0.42 0.40195

- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 45.00 0.01564

- ค่าจัดต้ังและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.00000

- ค่าใช้จ่ายในการจัดท า จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหน่วย 987.01 0.29321

- ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการด าเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) 267.89 0.09310

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด** 5,238.11 ไม่เกินร้อยละ 3.50 1.77054

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ 601.45 0.20901

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน (ถ้ามี)

ตามท่ีจ่ายจริง

**  ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์

ตามโครงการ*

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ตามท่ีจ่ายจริง

ตามท่ีจ่ายจริง

ตามท่ีจ่ายจริง

ตามท่ีจ่ายจริง

ไม่มี

 จำนวนผู้ถือหน่วย (ราย) สัดส่วน (ร้อยละ) 
N/A N/A 
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