
 

 

 

 

 

 

 
 

กองทนุเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล้ แก้ไขโครงการเก่ียวกบัการเปล่ียนชื่อย่อกองทนุ 

และ การแบ่งชนดิหน่วยลงทนุ (เพิ่ม Class)  มีผลตัง้แตว่นัท่ี 22 มถินุายน 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสม ประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม 

- ตราสารหนี้ : ไม่ก าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ 

- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์/REITs : ไม่ก าหนดสดัส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุน

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย/์REITs 

- กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน : ไม่ก าหนดสดัส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน  

นโยบายการลงทุน : กองทุนมนีโยบายที่จะลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งหลกัทรพัย์ และ/หรอืตราสารดงัต่อไปนี้ โดยจะพิจารณา

ปรบัสดัส่วนการลงทุนของหลกัทรพัย์ และ/หรอืตราสารดงักล่าวได้ตัง้แต่ร้อยละ 0 - 100 ของมูลค่า

ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ซึ่งสดัส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุนและตามความ

เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ   

- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย/์หน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์/

ตราสารอื่นใดทีใ่หส้ทิธใินการไดม้าหรอืทีม่ผีลตอบแทนอา้งองิกบัตราสารดงักล่าวขา้งตน้ หรอืกลุ่มของ

ตราสาร/หน่วยลงทุนดงักล่าวขา้งตน้  

- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน/ตราสารอื่นใดทีใ่หส้ทิธใินการไดม้าหรอืทีม่ผีลตอบแทน

อา้งองิกบัตราสารดงักล่าวขา้งตน้ 

- ตราสารแห่งหนี้ เงนิฝากธนาคาร ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบส าคญัแสดงสทิธ ิรวมถึงหลกัทรพัย์หรอื

ทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื 

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

ทัง้นี้ กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหน่วย private equity ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

ทัง้นี้ ผู้จดัการกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์/หน่วยทรสัต์

ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน เป็นอนัดบั

แรก แต่หากการลงทุนในหน่วยลงทุน และ/หรือหน่วยทรสัต์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว ้

ผูจ้ดัการกองทุนอาจจะพจิารณาลงทุนในตราสาร และ/หรอืหลกัทรพัยอ์ื่น ซึง่สดัส่วนการลงทุนขึน้อยู่กบั

ดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุนและตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะเพื่อประโยชน์ของ

กองทุนเป็นหลกั 

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดย

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรอืได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอาจจะลงทุนใน

หรอืมไีวซ้ึ่งตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non - investment grade) และ
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 

ตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่ง

ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่

เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ ในภายหลัง รวมถึง

กฎเกณฑ์การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถงึนโยบายการลงทุนอื่นใด บรษิทัจดัการ

จะด าเนินการปรบันโยบายการลงทุนดงักล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 

 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์อนิฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซเิบิล้ 

 
บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จ ากดั ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน  

ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2562 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2563 มาเพื่อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

ตลาดกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

ดชันี pf&reit index ปรบัตวัลดลงอย่างต่อเน่ือง จากระดบั 259.83 จุด ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2562 มาสู่ระดบั 162.06 จุด 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 คดิเป็นการปรบัตวัลดลง 37% โดยมสีาเหตุมาจากการขายท าก าไรในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2562 

หลงัจากก่อนหน้านัน้ปรบัตวัขึน้มามากกว่า 25% และในปี 2563 แรงขายยงัมอีย่างต่อเนื่อง หลงัเกดิการแพร่ระบาดจากไวรสั 

COVID-19 ท าให ้reit ในกลุ่มท่องเทีย่ว โรงแรม หา้งสรรพสนิคา้ อาคารส านักงาน ไดร้บัผลกระทบอย่างมาก 

ส าหรบัมุมมองการลงทุนในส่วนของ reit ผลประกอบการน่าจะผ่านจุดต ่าสุดไปแล้วในช่วงไตรมาสที่ 2 และจะค่อยๆ 

ฟ้ืนตวัในช่วงไตรมาส 3 เป็นต้นไป โดย reit ในกลุ่มหา้งสรรพสนิคา้ traffic อยู่ทีร่ะดบั 70-80% จากช่วงก่อน covid น่าจะท าให้

ส่วนลดค่าเช่าจะเริม่ลดลงตัง้แต่ไตรมาส 3 ปีนี้ โดยในช่วงไตรมาส 2 ทีม่กีารปิดหา้ง ผูใ้ห้เช่าลดค่าเช่าเฉลี่ยประมาณ 60 -70% 

ในขณะทีช่่วงไตรมาส 3 ส่วนลดค่าเช่าปรบัลดลงมาเฉลีย่ 30% และคาดว่าช่วงไตรมาส 4 และปีหน้าจะใหส่้วนลดเช่าค่าเช่าลดลง

เรื่อย ๆ จนกระทัง่กลบัมาอยู่ในระดบัช่วงก่อน COVID-19 ได ้ดงันัน้ retail reit น่าจะกลบัมาจ่ายปันผลไดไ้ตรมาส 3 ซึ่งราคาที่

ปรบัลดลงมานัน้ ท าใหอ้ตัราผลตอบแทนจากเงนิปันผลอยู่ประมาณ 5 - 6%  

ในส่วนของ reit ในกลุ่มอาคารส านักงานได้รบัผลกระทบไม่มาก โดยในช่วงไตรมาส 2 ได้รบัผลกระทบจากสดัส่วน 

retail แต่ในส่วนของ office จะมกีารขอลดค่าเช่าเป็นราย ๆ ไป ในภาพระยะยาวทีอ่าจจะถูก disrupt จาก work from home และ 

supply ทีจ่ะออกมามากนัน้ มองกระทบในแงก่ารเตบิโตของค่าเช่ามากกว่า โดยอตัราการเช่ายงัทรงตวัอยู่ในระดบัสูง เน่ืองจาก 

reit ทีล่งทุนอยู่ในท าเลทีด่ ีคอืในย่านธุรกจิและมกีารคมนาคมทีส่ะดวก  

ส่วน reit และ infra ในกลุ่มโกดงั โรงงาน และโทรคมนาคม ไม่ไดร้บัผลกระทบจาก covid-19 แต่สาเหตุทีร่าคาปรบัตวั

ลดลงนัน้ เน่ืองจากมเีงนิออกจากกองทุนประเภท fund of fund ท าใหเ้วลาทีผู่จ้ดัการกองทุนขาย จะขายในทุกหลกัทรพัย์ และ

ดว้ยสภาพคล่องทีไ่ม่มาก จงึท าใหร้าคาปรบัตวัลดลงเช่นเดยีวกนั 

ส าหรบักลุ่มท่องเทีย่วและโรงแรม คาดว่าจะใชเ้วลาฟ้ืนตวัชา้กว่ากลุ่มอื่น ๆ เน่ืองจากขึน้อยู่กบัรายไดข้องนักท่องเทีย่ว

ต่างชาต ิแต่อย่างไรกต็าม กองทุนมกีารลงทุนในกลุ่มดงักล่าวค่อนขา้งน้อย 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 

โดยสรุป ราคาปรบัตวัลงมา ท าใหอ้ตัราเงนิปันผลในปีหน้าจะสงูถงึ 5.5-6% ในขณะที ่พนัธบตัรรฐับาล 10 ปีอยู่ที ่ 1.3-

1.5% ท าให ้Dividend yield gap สูงถงึ 4% เมื่อเทยีบกบัค่าเฉลีย่ที ่3.5% หมายความว่าตลาดยงัปรบัขึน้ไดอ้กีในระยะยาว โดย

กองทุนไดค้งสดัส่วนการลงทุนทีร่ะดบั 85-95% 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บรษิัทบรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุม่เทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดต่อไป และหากท่านมี

ขอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาได้ที่บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั หมายเลขโทรศพัท ์  

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

 

 

  ขอแสดงความนับถอื 

                           บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
 

 
 

 
 

      
 
 

 ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส)์ 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
 

 
 

 
 

 
 

 
ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผล
การด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 502,922,150.08            103.02          

เงนิฝากธนาคาร 89,973,328.28              18.43           

หน่วยลงทุน 412,948,821.80            84.59           

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (14,767,548.15)             (3.03)            

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 488,154,601.93               100.00            
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 18.43 89,965,085.85 89,973,328.28

          รวมเงินฝากธนาคาร 18.43 89,973,328.28

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ซ.ีพ.ีทาวเวอร์ โกรท 2.32 1,134,300.00 11,343,000.00

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอร์พาร์ค 2.89 723,000.00 14,098,500.00

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยส์นามบนิสมุย 0.05 18,200.00 227,500.00

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก้ โลตสั รเีทล 12.10 3,538,000.00 59,084,600.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 14.44 2,888,400.00 70,476,960.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์กลเด้นเวนเจอร์ 2.69 1,095,100.00 13,141,200.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 1.36 604,400.00 6,648,400.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์หมราช 2.32 1,432,600.00 11,317,540.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 10.77 3,677,036.00 52,581,614.80

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พรอ็พเพอร์ตี้ 2.67 1,034,000.00 13,028,400.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 2.68 984,987.00 13,100,327.10

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ 11.91 4,065,429.00 58,135,634.70

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท 7.38 2,024,200.00 36,030,760.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย 6.08 3,014,100.00 29,688,885.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 4.93 1,755,146.00 24,045,500.20

          รวมหน่วยลงทนุ 84.59 412,948,821.80

รวมเงินลงทนุ 103.03 502,922,150.08

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -3.03 -14,767,548.15

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 488,154,601.93

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของ 
ตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

มูลค่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวามเสี่ยงต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 

AA มคีวามเสี่ยงต ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจไดร้ับ
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA 

A มคีวามเสี่ยงในระดบัต ่า ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจไดร้บั
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BBB มีความเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสี่ยงในระดบัสูง ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึง่
อาจส่งใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ 
และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

C มคีวามเสี่ยงในการผดินัดช าระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงื่อนไขทีเ่อื้ออ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ อย่างมากจงึ
จะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินัดช าระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ามก าหนด 
อนัดบัเครดติจาก AA ถึง C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อท้ายเพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของ

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

 

ประเภท ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) AA-(FITCH) 89,973,328.28           
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะได้รบัความ

คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว

ซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองด้านการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระหนี้

ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อนัดบัเครดติทุกประเภททีจ่ดัโดย TRIS Rating เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี้ในตระกูลเงนิบาท ซึง่สะทอ้นความสามารถ

ในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็นสกุลเงนิต รา

ต่างประเทศ 

นอกจากกนี้ TRIS Rating ยงัก าหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดติ” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ

เปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิ

การเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่ง  ๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ

ช าระหนี้ของหน่วยงานนัน้ ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลีย่นแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สูงสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถอืภายในประเทศไทย ซึ่งก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนั
โดยรฐับาล 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 

AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สูงมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกิจจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่ าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

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

B (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่าอย่างมนีัยส าคญัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
การปฏบิตัติามเงือ่นไขของตราสารหนี้และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบนั แต่ความมัน่คงยงัจ ากดั
อยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนัน้ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่
กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อื้อต่อการด าเนินธุรกจิและ
การพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้ใน
ปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สงูสุดในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบกบั

ผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อนัดบัความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรบัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิลว้จะ

ก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอืสูงเป็นพเิศษ

จะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัที่น่า

พอใจเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะ
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 

มคีวามไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนเมื่อ

เปรยีบเทยีบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสูง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนั

ทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พเิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถือทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิม่เติมต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่

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

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสัญลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้
นักลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถอืและแจง้แนวโน้มทศิทางของการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหส้งูขึน้ “สญัญาณ
ลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่า เชื่อถอือาจจะ
ไดร้บัการปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 

รายงานสรปุเงินลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 

 

 

รายชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 
 
 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ -                    -           

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 89,973,328.28      18.43        

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                    -           

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                    -           

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทนุ

1 CPNREIT 14.44

2 TLGF 12.10

3 FTREIT 11.91

4 WHART 10.77

5 IMPACT 7.38

6 TFFIF 6.08

7 DIF 4.93

8 FUTUREPF 2.89

9 GVREIT 2.69

10 AIMIRT 2.68ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอร์พาร์ค

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์กลเด้นเวนเจอร์

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้

ช่ือหลกัทรพัย์

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก้ โลตสั รเีทล โกรท

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

วนัท่ี รายละเอียด การด าเนินการแก้ไข 
  

 
 

 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี ่website ของบรษิทั
จดัการ www.lhfund.co.th 

 
 

 

รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรคัเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล  มีการท าธุรกรรมกับบุคคลที่

เกีย่วขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2562 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2563 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)  
 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวมได้ที่บรษิัทจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั www.lhfund.co.th และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะหแ์ละข้อมลู

ข่าวสาร

จดัเย่ียมชมบริษัท สมัมนา เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตีี้ จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท์ จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยอ์าร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยพ์ฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยก์สกิรไทย จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 
     หมายเหตุ : * รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 
 
 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 
 

 
 
 
 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั 120,837.90 12.52

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  6,495.07 0.67

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 223,797.88 23.19

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 37,901.21 3.93

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 132,463.62 13.73

6 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 33,492.83 3.47

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตินาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 59,617.29 6.18

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  152,411.92 15.79

9 บรษิทั หลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 9,794.15 1.01

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 32,886.73 3.41

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 17,336.15 1.80

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 84,687.02 8.78

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 329.05 0.03

14 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั  52,935.77 5.49

964,986.59 100.00                     รวม

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอร์ตี้ แอนด ์อนิฟราสตรคัเจอร์ เฟลก็ซเิบิล้ 0.1674
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบ้ิล (LHPROPINFRA) 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

ช่ือกองทุน ผู้ถือหน่วย สดัส่วน(ร้อยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์ 

อนิฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซเิบิล้  
(LHPROPINFRA) 

กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
- 

 
 
 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม  
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 
 

 
 
 
 

 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 5,865.13 1.071 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.68

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 117.30 0.021 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 1,466.28 0.268 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 45.00 0.008 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 1668.01 0.305 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 9,161.72 1.673

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 964.99 0.176 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ








































