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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ (LHTPROP) 

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ (LHTPROP) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ทีเ่น้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์ 

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลักทรพัย์หรือตราสารในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย ์

(Property Sector Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ

ของกองทุน โดยแบ่งสดัสว่นการลงทุน ดงันี้ 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 65 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  

2. ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

(REITs) ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตราสารทีใ่หส้ทิธใินการไดม้าซึง่หน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืทีใ่ห้

ผลตอบแทนอ้างอิงกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้หุน้ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์ตราสารหรอืสญัญา

ทางการเงนิที่ให้สทิธใินการได้มาซึ่งหุ้นดงักล่าวหรอืให้ผลตอบแทนอ้างองิกบัหุ้นหรอืกลุ่มหุ้น    

นัน้ ๆ  

กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบส าคญั

แสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ใน

โครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ทัง้นี้  กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสญัญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง 

(Structured Note) ตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) ตรา

สารทุนของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Unlisted Securities) และตราสารหนี้

ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-

investment grade) อย่างไรกต็าม กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารแห่งหนี้ทีม่อีนัดบัความ

น่าเชื่อถือที่ตวัตราสารหรอืที่ผู้ออกตราสารต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) 

เฉพาะในกรณีทีต่ราสารหนี้นัน้ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืทีต่วัตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสาร

ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ขณะทีก่องทุนเริม่ลงทุนเท่านัน้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ (LHTPROP) 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช  ไทย พรอ็พเพอรต์ี ้

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

ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2561 ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2562 มาเพื่อโปรดทราบ 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 ดชันีกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องจากระดบั 
204.95 จุด ณ วนัที ่1 กนัยายน 2561 สูร่ะดบั 250.06 ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2562 คดิเป็นการปรบัเพิม่ขึน้ 22.01% โดยมปัีจจยั
สนับสนุนจากการลงทุนในตราสารทุนทีม่คีวามผนัผวนมาก ประกอบกบัอตัราดอกเบีย้ทีอ่ยู่ในระดบัต ่า โดยพนัธบตัรรฐับาลอายุ 
10 ปีของไทย อยู่ที่ 1.48% ณ วนัที่ 31 สงิหาคม 2562 ในขณะที่อตัราผลตอบแทนจากเงนิปันผลอยู่ในระดบั 4-5% ส่งผลให้
กระแสเงนิทุนไหลเขา้กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละ REIT 

ทัง้นี้ ในภาวะที่ดอกเบี้ยต ่า จากภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั กอปรกบัภาพตลาดยงัมคีวามผนัผวน จากปัจจยัภายนอก 
โดยเฉพาะ อย่างยิง่สงครามการค้าระหว่างจนีและสหรฐัฯ นักลงทุนจงึหนัมาลงทุนในกลุ่มนี้ โดยคาดการณ์อัตราผลตอบแทน
พนัธบตัรรฐับาล 10 ปีของไทยในปี 2562 ต ่ากว่า 2% ในขณะที่ผลตอบแทนจากเงนิปันผลอยู่ในระดบัถงึ 4%-5% ถอืว่าอยู่ใน
ระดบัทีน่่าสนใจลงทุน 

 
 

ทัง้นี้ บรษิทัขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสงู ทีไ่ดม้อบความไวว้างใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุนของ
ท่าน บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีส่ดุต่อไป  และ
หากท่านมขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั หมายเลข
โทรศพัท ์02-286-3484 หรอืทีอ่เีมลล ์lhfund@lhfund.co.th 

 
 
 

ขอแสดงความนบัถอื 

             บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 
 
 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
mailto:lhfund@lhfund.co.th
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ (LHTPROP) 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ (LHTPROP) 

การแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบญัชี 
ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

เรือ่ง 
รายละเอียด 

วนัท่ีมีผล 
เดิม การแก้ไข 

ค าจ ากดัความ 
 

- เพิม่เตมิความหมายของบุคคลทีม่ี
ความสมัพนัธห์รอืเชื่อมโยงกบั
บรษิทัจดัการ 

11 กนัยายน 2561 

อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตาม
ผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคู่สญัญา 
(Single Entity Limit) 
• กรณี ตราสารทีม่ลีกัษณะ

ครบถว้น 
• กรณี ทรพัยส์นิเป็นตราสารหนี้

ทีม่ ีCredit rating อยู่ในระดบั 
Investment grade และตรา
สารทุนจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย ์

 
 

• ไม่เกนิอตัรา 20% ของ NAV 

• ไม่เกนิอตัรา 15% ของ NAV 
 
 
 

 
 

• ไม่เกนิอตัรา 10% ของ NAV 

• ไม่เกนิอตัรา 10% ของ NAV 
 

11 กนัยายน 2561 

อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตาม
ความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ี
ลงทุน (Concentration Limit) 
• ลงทุนในหน่วยลงทุน CIS 
 
 
 
• ลงทุนในหน่วยลงทุน Infra 
 

• ลงทุนในหน่วยลงทุน Property 
 

 
 

• ไม่เกนิอตัรา 25% ของ
จ านวนหน่วย CIS ทัง้หมด
ของ MF หรอืกองทุน CIS 
ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้ 
NAV 
 

• ไม่เกนิ 25% ของจ านวน
หน่วย Infra ทัง้หมดของ
กองทุน Infra ทีอ่อกหน่วย
นัน้ 

• ไม่เกนิ 25% ของจ านวน
หน่วย Property ทัง้หมดของ
กองทุน Property ทีอ่อก
หน่วยนัน้ 

 
 

• ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วย CIS ทัง้หมดของ MF 
หรอื กองทุน CIS 
ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้ 
 

• ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วย infra ทัง้หมดของ
กองทุน infra ทีอ่อกหน่วย
นัน้ 

• ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วย Property ทัง้หมดของ 
Property ทีอ่อกหน่วยนัน้   

11 กนัยายน 2561 

การด าเนินการเมื่อทรพัยสิ์นท่ี
ลงทุนขาดคณุสมบติัหรอืการ
ลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทุน 
• ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะที่

กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทุนทีก่ าหนด 
เป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั 
โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ 

 

 
 
 

• จดัท ารายงานโดยระบุ
รายละเอยีด ภายในวนัท าการ
ถดัจากวนัท าการสดุทา้ยของ
ระยะเวลา 5 วนัท าการ
ดงักล่าว 
 

 
 
 

• จดัท ารายงานโดยระบุ
รายละเอยีด ภายใน 3 วนัท า
การนบัแต่วนัครบระยะเวลา
ดงักล่าว  

 
 

11 กนัยายน 2561 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ (LHTPROP) 

เรือ่ง 
รายละเอียด 

วนัท่ีมีผล 
เดิม การแก้ไข 

• ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ี่
ไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้ก่อนวนัที ่
16 มกราคม พ.ศ. 2559 หาก
ปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมหรอื
หน่วยของกองทุนต่างประเทศ
ไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการ
ลงทุนทีค่ านวณตามความมี
สว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 
(concentration limit) เป็นเวลา 
5 วนัท าการตดิต่อกนั 

• ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. จดัท ารายงานโดยระบุ
รายละเอยีดจดัสง่รายงานต่อ
ส านกังานและผูด้แูล
ผลประโยชน์ ภายในวนัท า
การถดัไป 

2. แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่น
การลงทุนดงักล่าวภายใน
โอกาสแรก แต่ตอ้งไม่เกนิ
ระยะเวลา 90 วนันบัแต่วนั
ครบระยะเวลาดงักล่าว   
 
 
 

 

• ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. จดัท ารายงานโดยระบุ
รายละเอยีดจดัสง่รายงานต่อ
ส านกังานและผูด้แูล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท า
การ  

2. หา้มมใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิ
โครงการเพื่อขยายวงเงนิ
ส าหรบัการเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร ์
จนกว่าการลงทุนจะเป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทุนที่
ก าหนด 

3. แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่น
การลงทุนดงักล่าวภายใน
โอกาสแรก แต่ตอ้งไม่เกนิ
ระยะเวลา 180 วนันบัแต่วนั
ครบระยะเวลาดงักล่าว   

รายละเอียดวิธีการรบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 
• กรณีกองทุนรวมมนีโยบายลงทนุ

ในทรพัยส์นิต่างประเทศ 
 
 
 

 
 

- 

 
 
• กรณีช าระเงนิค่าขายคนืหน่วย

ลงทุนมใิหน้บัรวมวนัหยุดท า
การในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกจิการจดัการ
กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ
ในท านองเดยีวกบัธุรกจิการ
จดัการกองทุนรวม  

11 กนัยายน 2561 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 
(ส าหรบักองทุนประเภท RMF 
และ LTF) 

- • ในกรณีทีม่เีหตุใหต้อ้งเลกิ
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะจดัใหม้กีารสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน หรอืโอนยา้ย
หน่วยลงทุนกองทุนรวมนี้ไปยงั
กองทุนรวมอื่นภายใตดุ้ลยพนิิจ
ของบรษิทัจดัการ  ทัง้นี้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

11 กนัยายน 2561 

บริษทัจดัการอาจไมข่าย ไม่รบัซ้ือ
คืน หรอืไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน 
หรอืค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ี
ได้รบัไว้แล้ว หรอือาจหยุดรบัค า

- • กรณี อยู่ในระหวา่งด าเนินการ
เปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุน
รวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการ
กองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ
ของตน ตามประกาศ

11 กนัยายน 2561 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ (LHTPROP) 

เรือ่ง 
รายละเอียด 

วนัท่ีมีผล 
เดิม การแก้ไข 

สัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรอืค าสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์
ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุน 
ของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการ
กองทุนรวม 

การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม
หรอืค่าใช้จ่าย 
• ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการได้

ด าเนินการลด และ/หรอืเพิม่
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย
ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ 
 

 
 

- 

 
 
• บรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลู

เรื่องดงักล่าว ภายใน 3 วนัท า
การ 

11 กนัยายน 2561 

ข้อก าหนดอ่ีน ๆ 
• เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

(PVD) ไปยงักองทุนรวมเพื่อ
การเลีย้งชพี (RMF for PVD) 

 
- 

 
• ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอน

เงนิจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี 
ไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้ง
ชพี (RMF for PVD) ไดต้าม
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข ตาม
ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด  

11 กนัยายน 2561 

การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการ
ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้
ตามท่ีประกาศก าหนด 

-       ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่   
สามารถด ารงเงนิกองทุนได้
ตามทีป่ระกาศก าหนด บรษิทั
จดัการจะด าเนินการเปลีย่นให้
บรษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการ
กองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีาร
ขอรบัความเหน็ชอบจาก
ส านกังาน 

11 กนัยายน 2561 

 
 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ (LHTPROP) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน  
กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์  

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ตุลาคม 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ (LHTPROP) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผล
การด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 

 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 2,936,099,410.98       99.28           

พนัธบตัรรฐับาล

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 137,761,441.28          4.66            

เงนิฝากธนาคาร 41,705,018.40           1.41            

หน่วยลงทุน 2,756,632,951.30       93.21           

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ 21,205,228.76           0.72            

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 2,957,304,639.74         100.00           
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ (LHTPROP) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
              มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1.41 41,665,581.00 41,705,018.40

          รวมเงินฝากธนาคาร 1.41 41,705,018.40

พนัธบตัรรฐับาล

ธนาคารแห่งประเทศไทย 4.66 138,000.00 137,761,441.28

          รวมพนัธบตัรรฐับาล 4.66 137,761,441.28

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ซ.ีพ.ีทาวเวอร์ โกรท 4.47 9,872,900.00 132,296,860.00

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอร์พาร์ค 5.42 6,223,000.00 160,242,250.00

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยส์นามบนิสมุย 0.49 600,700.00 14,536,940.00

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก้ โลตสั รเีทล 9.53 12,362,800.00 281,871,840.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 11.19 9,589,804.00 330,848,238.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์แกรนด์ คาแนล แลนด์ 3.60 7,878,700.00 106,362,450.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอส ไพรม ์โกรท 1.26 2,680,900.00 37,264,510.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์กลเด้นเวนเจอร์ 2.56 4,473,200.00 75,597,080.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 2.05 3,724,900.00 60,715,870.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์หมราช 2.70 8,717,400.00 79,764,210.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 9.39 15,007,869.00 277,645,576.50

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พรอ็พเพอร์ตี้ 6.41 11,919,700.00 189,523,230.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอมตะซมัมทิโกรท 2.69 6,404,900.00 79,420,760.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ 2.38 6,965,400.00 70,350,540.00

คอมเมอร์เชยีล โกรท

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ 3.05 6,582,937.00 90,186,236.90

อนิดสัเทรยีล โกรท

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม 8.48 14,844,500.00 250,872,050.00

เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท 8.34 9,222,400.00 246,699,200.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย 3.69 8,462,500.00 109,166,250.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 3.39 5,938,071.00 100,353,399.90

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานบรอดแบนด์อนิเทอร์เน็ต จสัมนิ 2.13 5,518,900.00 62,915,460.00

          รวมหน่วยลงทนุ 93.21 2,756,632,951.30

รวมเงินลงทนุ 99.28 2,936,099,410.98

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 0.72 21,205,228.76

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 2,957,304,639.74

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ (LHTPROP) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรอืตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 
AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวามเสีย่งต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นใน

เกณฑส์งูสดุ และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 
AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ

ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงู
กว่า 

BBB มีความเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑต์ ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึง่
อาจสง่ใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสงูมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ 
และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงื่อนไขทีเ่อือ้อ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ อย่างมากจงึ
จะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

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

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

 

ประเภท                             ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 41,705,018.40                      

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย 137,761,441.28                     
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ (LHTPROP) 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มีอายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะได้รบัความ
คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว
ซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินดัช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระหนี้
ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อนัดบัเครดติทุกประเภททีจ่ดัโดย TRIS Rating เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี้ในตระกลูเงนิบาท ซึง่สะทอ้นความสามารถ
ในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็นสกุลเงนิตรา
ต่างประเทศ 

นอกจากนี้ TRIS Rating ยงัก าหนด “แนวโน้มอนัดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ
เปลีย่นแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิ
การเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอันดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทียบเท่ากบัความสามารถในการ
ช าระหนี้ของหน่วยงานนัน้ๆ 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) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถอืภายในประเทศไทย ซึง่ก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีส่ดุ” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนั
โดยรฐับาล 

AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบั ความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสดุของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ (LHTPROP) 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปได้มากว่าการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย การ
ช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและความสามารถใน
การช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่าอย่างมนีัยส าคญัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศ
ไทย การปฏบิตัติามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอ้ผกูพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบนั แต่ความมัน่คงยงั
จ ากดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาอย่างต่อเน่ืองนัน้ไม่แน่นอน 
ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)  แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและ
การพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินดัช าระหนี้ใน
ปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สงูสดุในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
ผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใต้อนัดบัความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรบัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีส่ดุ” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิลว้จะ
ก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอืสงูเป็นพเิศษ
จะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัที่น่า
พอใจเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดบัความน่าเชื่อถือ
ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน
กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะ
มคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ (LHTPROP) 

B (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนเมื่อ
เปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดังกล่าวจะไม่
แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสงู
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนั
ทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินดัช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตปุระกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พเิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเชื่อถือทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่าง
ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิม่เติมต่อจากอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่
มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าว ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบั “AAA (tha)” หรอือนัดบัทีต่ ่ากว่า “CCC (tha)” 

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใน
ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้
นกัลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถอืและแจ้งแนวโน้มทศิทางของการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึง่บ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหส้งูขึน้ “สญัญาณ
ลบ” จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะ
ไดร้บัการปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ (LHTPROP) 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรอืตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

 

 

 
รายช่ือหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พรอ้มสดัส่วนการลงทุน 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 137,761,441.28                4.66             

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 41,705,018.40 1.41

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                                -              

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                                -              

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทนุ

1 CPNREIT 11.19

2 TLGF 9.53

3 WHART 9.39

4 FTREIT 8.48

 เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้

5 IMPACT 8.34

6 TPRIME 6.41

7 FUTUREPF 5.42

8 CPTGF 4.47

9 TFFIF 3.69

10 GLANDRT 3.60

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ซ.ีพ.ีทาวเวอร์ โกรท

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก้ โลตสั รเีทล โกรท

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์อาคารส านกังาน จแีลนด์

ช่ือหลกัทรพัย์

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พรอ็พเพอร์ตี้

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอร์พาร์ค

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 0% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ (LHTPROP) 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี ่website ของบรษิทั

จดัการ www.lhfund.co.th 

 

 

 

รายงานรายช่ือของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้  มีการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตัง้แต่วันที ่           

1 กนัยายน 2561 ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2562 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวม ไดท้ีบ่รษิทัจดัการโดยตรง หรอืที ่website ของบรษิัท

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ (LHTPROP) 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะหแ์ละ

ข้อมลูข่าวสาร

จดัเย่ียมชม

บริษัท

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 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 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 (LHTPROP) 

ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
                    หมายเหต ุ*รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 
 

อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 
 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

ช่ือกองทุน ผูถื้อหน่วย สดัส่วน(รอ้ยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี้ 

(LHTPROP) 
- - 

ล าดบั ช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั 348,879.38 10.51

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  49,267.80 1.48

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั  46,786.27 1.42

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 221,916.77 6.69

5 บรษิทัหลกัทรพัยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 605,123.03 18.23

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 147,556.33 4.45

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 158,337.53 4.77

8 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 55,255.96 1.66

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  559,385.15 16.85

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 277,273.67 8.35

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั 163,725.44 4.93

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 300,112.30 9.04

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 6,054.23 0.19

14 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 67,177.89 2.02

156 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก้ จ ากดั 278,382.52 8.39

16 บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน)  13,003.39 0.39

17 บรษิทั หลกัทรพัย ์ทรนีติี้ จ ากดั 20,843.54 0.63

3,319,081.20 100.00รวม

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอร์ตี้ 0.4775
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ (LHTPROP) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 22,783.36 1.070 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.140

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 569.58 0.027 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.110

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 4,556.67 0.214 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.220

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 50.00 0.002 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 3.12 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 238.54 0.011 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 28,201.27 1.324

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 3,319.08 0.156 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั(ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ (LHTPROP) 

 
 

 
รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต  
 

เสนอต่อ ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ 
 
ความเหน็  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้  ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและงบประกอบ
รายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2562 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ุทธ ิงบกระแสเงนิสด 
และขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญัส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บญัชทีีส่ าคญั  

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงนิและรายละเอยีดเงนิลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี ้
ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2562 ผลการด าเนินงาน การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ทุธ ิกระแสเงนิสด และ ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ขา้พเจ้ามีความเป็นอสิระจากกองทุนตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชีในส่วนที่เกีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบ
บญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้  
 
ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้รหิารกองทุนฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกองทุนฯ แต่ไม่
รวมถึงงบการเงนิและรายงานของผู้สอบบญัชทีี่อยู่ในรายงานประจ าปีนัน้ ขา้พเจ้าคาดว่าขา้พเจ้าจะได้รบัรายงานประจ าปี
ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่ี
สาระส าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมกีารแสดงขอ้มูลทีข่ดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ 
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เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของกองทุนฯ และหากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้จะสือ่สารเรื่องดงักล่าวกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ เพื่อใหผู้บ้รหิารกองทุนฯ ด าเนินการแกไ้ขขอ้มลูทีแ่สดงขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิ 
 
ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารกองทุนฯ ต่องบการเงิน 

ผู้บรหิารกองทุนฯ มีหน้าที่รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารกองทุนฯ พจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบ
การเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัท างบการเงนิ ผู้บรหิารกองทุนฯ รบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเนื่อง 
เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง
เวน้แต่ผูบ้รหิารกองทุนฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทุนหรอืหยุดด าเนินงานหรอืไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 

ผูบ้รหิารกองทุนฯ มหีน้าทีใ่นการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกองทุน  
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบ
บญัชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รบัประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรอืข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเมื่อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทาง
เศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหล่าน้ี  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ใชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี
ตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ  
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิไม่ว่ าจะเกดิจากการ

ทุจรติหรอืข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้  และได้
หลกัฐานการสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจ้า  ความเสีย่งที่ไม่พบ
ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคัญซึ่ง เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การ
แสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกองทุน  

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารกองทุนฯ ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิารของกองทุนฯ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บรหิารกองทุนฯ และจาก
หลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็น
เหตุให้เกดิขอ้สงสยัอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้าขา้พเจ้าได้ข้อ
สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึ
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การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจ้าขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถึงวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชขีอง
ขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่  

ขา้พเจ้าได้สื่อสารกบัผู้บรหิารกองทุนฯ ในเรื่องต่างๆ ที่ส าคญั ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเดน็ที่มนีัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องที่มีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่ผูบ้รหิารกองทุนฯ ว่าขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นอสิระและ
ไดส้ือ่สารกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ เกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอกอาจ
พจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ  

จากเรื่องทีส่ ือ่สารกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่างๆ ทีม่นียัส าคญัมากทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงนิในงวด
ปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมาย
หรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควร
สื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว 
 
ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน าเสนอรายงานฉบบันี้คอื นางขวญัใจ  เกยีรตกิงัวาฬไกล 
 

 

 
นางขวญัใจ  เกยีรตกิงัวาฬไกล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่5875 
บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 

กรุงเทพมหานคร 
25 พฤศจกิายน 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ 
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
 

 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

สินทรพัย์

เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม 2,894,394,392.58   1,599,964,775.15    

(ราคาทุนปี 2562 : 2,295,239,502.77 บาท)

(ราคาทุนปี 2561 : 1,389,346,708.90 บาท)

เงนิฝากธนาคาร 6 41,665,581.00       9,991,871.35         

ดอกเบีย้และเงนิปันผลค้างรบั 24,556,487.18       13,047,760.83        

สนิทรพัยอ์ืน่ 952,565.04           1,503,642.14         

รวมสินทรพัย์ 2,961,569,025.80    1,624,508,049.47     

หน้ีสิน

เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 832,033.23           5,631,049.78         

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,309,076.63         1,763,905.03         

หนี้สนิอืน่ 123,276.20           64,245.90             

รวมหน้ีสิน 4,264,386.06           7,459,200.71            

รวมสินทรพัยส์ทุธิ 2,957,304,639.74    1,617,048,848.76     

สินทรพัยส์ทุธิ : 

ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 2,094,380,192.61 1,356,397,934.58

ก าไรสะสม

บญัชปีรบัสมดุล 369,563,629.86 173,595,761.41

ก าไรสะสมจากการด าเนนิงาน 5 493,360,817.27 87,055,152.77

รวมสินทรพัยส์ทุธิ 2,957,304,639.74 1,617,048,848.76

สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วย 14.1201               11.9216                

จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ี(หน่วย) 209,438,019.2417   135,639,793.4420   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้



 

 

24 

 

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ (LHTPROP) 

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

อตัราสว่นของ (%)

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์ มลูค่าทีต่ราไว้ จ านวนหน่วย

มลูค่ายตุธิรรม 

(%) อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

พนัธบตัร

พนัธบตัรธนาคารเเห่งประเทศไทยงวดที ่11/182/62 CB19912A 68,000,000.00    68,000.0000                    67,964,667.88 2.35              -               12/9/2562

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่20/182/62 CB19N14A 20,000,000.00    20,000.0000                    19,938,153.40 0.69              -               14/11/2562

พนัธบตัรธนาคารเเห่งประเทศไทยงวดที ่18/182/62 CB19O31A 50,000,000.00    50,000.0000                    49,858,620.00 1.72              -               31/10/2562

รวมพนัธบตัร 137,761,441.28          4.76                  

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั DIF -                   5,367,103.0000      90,704,040.70          3.13              

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั -XB DIF-XB -                   570,968.0000        9,649,359.20            0.33              

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานบรอดแบนด์อนิเทอร์เน็ต จสัมนิ JASIF -                   5,518,900.0000      62,915,460.00          2.17              

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ -

 คอมเมอร์เชยีล โกรท AIMCG -                   6,965,400.0000      70,350,540.00          2.43              

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ -

เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท AIMIRT -                   6,582,937.0000      90,186,236.90          3.12              

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอมตะซมัมทิโกรท AMATAR -                   6,404,900.0000      79,420,760.00          2.74              

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ BOFFICE -                   3,724,900.0000      60,715,870.00          2.10              

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท CPNREIT -                   9,589,804.0000      330,848,238.00        11.43             

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ซ.ีพ.ีทาวเวอร์ โกรท CPTGF -                   9,872,900.0000      132,296,860.00        4.57              

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ -

อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ FTREIT -                   14,844,500.0000    250,872,050.00        8.67              

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอร์พาร์ค FUTUREPF -                   6,223,000.0000      160,242,250.00        5.54              

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์อาคารส านกังาน จแีลนด์ GLANDRT -                   7,878,700.0000      106,362,450.00        3.67              

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์กลเด้นเวนเจอร์ GVREIT -                   4,473,200.0000      75,597,080.00          2.61              

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์หมราช HREIT -                   8,717,400.0000      79,764,210.00          2.76              

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท IMPACT -                   9,222,400.0000      246,699,200.00        8.52              

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยส์นามบนิสมุย SPF -                   600,700.0000        14,536,940.00          0.50              

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอส ไพรม ์โกรท SPRIME -                   2,680,900.0000      37,264,510.00          1.29              

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก้ โลตสั รเีทล โกรท TLGF -                   12,362,800.0000    281,871,840.00        9.74              

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม -

พรอ็พเพอร์ตี้ TPRIME -                   11,919,700.0000    189,523,230.00        6.55              

มลูค่ายตุธิรรม
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ (LHTPROP) 

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

อตัราสว่นของ (%)

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์ มลูค่าทีต่ราไว้ จ านวนหน่วย

มลูค่ายตุธิรรม 

(%) อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ -

พรเีมีย่ม โกรท WHART -                   15,007,869.0000    277,645,576.50        9.60              

ขนสง่และโลจสิตกิส์

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย TFFIF -                   8,462,500.0000      109,166,250.00        3.77              

รวมหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 2,756,632,951.30       95.24                

รวมเงินลงทนุ (ราคาทนุ 2,295,239,502.77 บาท) 2,894,394,392.58       100.00              

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

มลูค่ายตุธิรรม
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ (LHTPROP) 

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 
 

 
 
 
 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้จากการลงทนุ

รายได้เงนิปันผล 97,304,599.61    70,537,385.99     

รายได้ดอกเบีย้ 3,754,677.93      1,561,287.44       

รายได้จากค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน -                  1,479,458.41       

รวมรายได้จากการลงทนุ 101,059,277.54 73,578,131.84

ค่าใช้จา่ย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ 7, 8 22,783,358.43    15,849,678.64     

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ 7 569,583.95        396,241.95         

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน 7, 8 4,556,671.74      3,169,935.81       

ค่าธรรมเนยีมวชิาชพี 50,000.00          50,000.00           

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 241,666.93        124,254.53         

ภาษเีงนิได้ 854.05              -                    

รวมค่าใช้จา่ย 28,202,135.10 19,590,110.93

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 72,857,142.44 53,988,020.91

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 81,243,619.67 39,599,833.71

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 388,536,823.56 124,581,328.55

รวมรายการก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ 469,780,443.23   164,181,162.26     

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 542,637,585.67 218,169,183.17

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ (LHTPROP) 

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานในระหวา่งปี

รายได้จากการลงทุนสทุธิ 72,857,142.44 53,988,020.91

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 81,243,619.67 39,599,833.71

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 388,536,823.56 124,581,328.55

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 542,637,585.67 218,169,183.17

การแบง่ปันส่วนทนุให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 10 (136,331,921.17)       (96,505,446.12)          

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของทนุท่ีได้รบั(ท่ีรบัซ้ือคืน)จากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี

มลูค่าหน่วยลงทุนทีอ่อกจ าหน่ายในระหวา่งปี 1,742,989,904.24 383,276,238.21

มลูค่าหน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งปี (809,039,777.76) (380,230,881.56)

การเพ่ิมขึน้สทุธิของทนุท่ีได้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 933,950,126.48 3,045,356.65

การเพ่ิมขึน้ของสินทรพัยส์ทุธิในระหวา่งปี 1,340,255,790.98 124,709,093.70

สนิทรพัยส์ทุธติ้นปี 1,617,048,848.76     1,492,339,755.06     

สินทรพัยส์ทุธิปลายปี 2,957,304,639.74      1,617,048,848.76      

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทนุ (มลูค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุนต้นปี 135,639,793.4420    135,734,988.3764    

บวก หน่วยลงทุนทีอ่อกจ าหน่ายในระหวา่งปี 135,506,276.8101 33,895,400.5453

หกั หน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งปี (61,708,051.0104) (33,990,595.4797)

หน่วยลงทนุ ณ วนัส้ินปี 209,438,019.2417 135,639,793.4420

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ (LHTPROP) 

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
 

 
 

หน่วย : บาท

2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 542,637,585.67 218,169,183.17

รายการปรบักระทบการเพิม่ขึน้สทุธใินสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน -

ให้เป็นเงนิสดสทุธทิีไ่ด้มาจากกจิกรรมด าเนนิงาน :-

การซือ้เงนิลงทุน (2,352,745,852.05) (1,074,774,327.00)

การจ าหน่ายเงนิลงทุน 1,531,720,898.08 1,113,588,235.74

สว่นต ่ามลูค่าตราสารหนี้ตดัจ าหน่าย (3,624,220.23) (1,492,187.09)

การเพิม่ขึน้ในดอกเบีย้และเงนิปันผลค้างรบั (11,508,726.35) (1,146,358.38)

การ(เพิม่ขึน้)ลดลงในสนิทรพัยอ์ืน่ 551,077.10 (971,956.14)

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (4,799,016.55) 5,479,478.58

การเพิม่ขึน้ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,545,171.60 15,736.75

การเพิม่ขึน้ในหนี้สนิอืน่ 59,030.30 11,110.70

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (81,243,619.67) (39,599,833.71)

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (388,536,823.56) (124,581,328.55)

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (765,944,495.66) 94,697,754.07

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การจ าหน่ายหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 1,742,989,904.24     383,276,238.21        

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (809,039,777.76) (380,230,881.56)

การแบ่งปันสว่นทุนให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน (136,331,921.17) (96,505,446.12)

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 797,618,205.31 (93,460,089.47)

เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึน้สทุธิ 31,673,709.65 1,237,664.60

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัต้นปี 9,991,871.35           8,754,206.75           

เงินฝากธนาคาร ณ วนัส้ินปี (หมายเหตขุ้อ 6) 41,665,581.00 9,991,871.35

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ (LHTPROP) 

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ 
ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
 

 

หน่วย : บาท

ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบังวด

2562 2561 2560 2559 2558 4/9/56 - 31/8/57

ข้อมลูผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)

   -                 -                  -                  -                  -                10.0000 

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธติ้นปี 11.9216           10.9945            12.2150            10.7626            10.6005          -               

รายได้จากกจิกรรมลงทุน :-

รายได้จากการลงทุนสทุธ ิ 0.4040            0.4104             0.3713             0.5829             0.8439           0.6783 

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 0.4506 0.3010 0.4956 0.3887 (0.0395) 0.0005 

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 2.1547 0.9470 (1.4606) 2.5066             0.0735           0.3257 

รายได(้ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุนทัง้สิน้ 3.0093 1.6584 (0.5937) 3.4782 0.8779 1.0045 

หกั การแบ่งปันสว่นทุนให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน * (0.8108) (0.7313) (0.6268) (2.0258) (0.7158) (0.4040)

มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิปลายปี/งวด 14.1201             11.9216              10.9945               12.2150              10.7626            10.6005           

อตัราสว่นของก าไร(ขาดทุน)สทุธต่ิอมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) 25.4860 14.7294 (6.1695) 26.2009 6.6675 8.7997

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัและข้อมลูประกอบเพ่ิมเติมท่ีส าคญั

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธปิลายปี/งวด (พนับาท) 2,957,304.64    1,617,048.85     1,492,339.76     2,442,711.80     1,050,376.50   48,955.44       

อตัราสว่นของค่าใช้จ่ายรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) 1.3246            1.3226             1.3215             1.3255             0.9472           0.5086           

อตัราสว่นของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) 4.7464            4.9675             5.1793             5.7163             7.3564           6.4504           

อตัราสว่นของจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของการซือ้ขายเงนิลงทุน

ระหวา่งปี/งวดต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) ** 95.3355           76.5714            67.5352            117.0477 412.9615 207.3410        

ข้อมลูเพ่ิมเติม **

*  ค านวณจากจ านวนหน่วยทีจ่ าหน่ายแลว้ถวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด

  หรอืการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

** ไม่นบัรวมเงนิฝากธนาคาร เงนิลงทุนในตัว๋สญัญาใช้เงนิ ใบรบัฝากเงนิ และการซือ้ขายเงนิลงทุนต้องเป็นรายการซือ้หรอืขายเงนิลงทุนอยา่งแท้จรงิซึง่ไม่รวมถงึการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

หน่วย : บาท  
1. ลกัษณะของกองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ 

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี้ (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน ทีเ่น้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม
อสงัหารมิทรพัย ์และมกีารกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑม์าตรฐาน (Specific fund)  ซึง่จดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม
กบัส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวนัที่ 4 กนัยายน 2556 มจี านวน
เงินทุนจดทะเบียน 1,000.00 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100,000,000.0000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) ไม่มีก าหนด
ระยะเวลาสิน้สดุโครงการ 
เมื่อวนัที่ 18 สงิหาคม 2558 กองทุนฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจ านวน 500 ล้านบาท (แบ่งเป็น 50,000,000.0000 หน่วย 
มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) และเมื่อวนัที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 กองทุนฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจ านวน 500 ล้านบาท 
(แบ่งเป็น 50,000,000.0000 หน่วย มลูค่าหน่วยละ 10 บาท) 
เมื่อวนัที่ 22 มนีาคม 2562 กองทุนฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจ านวน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100,000,000.0000 หน่วย 
มลูค่าหน่วยละ 10 บาท)  
รวมมลูค่าโครงการทัง้สิน้ 3,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 300,0000,000.0000 หน่วย มลูค่าหน่วยละ 10 บาท) 
กองทุนฯ จดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (“บรษิทัจดัการ”) 
กองทุนฯ มนีโยบายลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืตราสารในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ (Property Sector Fund) โดย
เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุนรวม โดยแบ่งสดัส่วนการลงทุนดงันี้        
1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยเฉลีย่ในรอบปี
บญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน  2) ส่วนทีเ่หลอื กองทุนฯ อาจลงทุนในตราสารทีใ่ห้สทิธิ
ในการได้มาซึ่งหน่วย property ที่จดทะเบยีนในตลาดแห่งประเทศไทย หรอืที่ให้ผลตอบแทนอ้างองิกบัหน่วยลงทุนของ
กองทุน property ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้หุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ ตรา
สารหรอืสญัญาทางการเงนิที่ให้สทิธใินการได้มาซึง่หุน้ดงักล่าวหรอืให้ผลตอบแทนอา้งองิกบัหุ้นหรอืกลุ่มหุน้นัน้ๆ ทัง้นี้
กองทุนฯ อาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบส าคัญแสดงสิทธิ รวมถึง
หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
กองทุนฯ จะไม่ลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารทุนของบรษิทัที่ไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ (Unlisted securities) 
ตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถงึตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่า
กว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated 
Securities) อย่างไรกต็าม กองทุนอาจจะมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-
investment Grade) เฉพาะในกรณีทีต่ราสารหนี้นัน้ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่วัตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสารใน
อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ขณะทีก่องทุนเริม่ลงทุนเท่านัน้ 
กองทุนฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดในหนงัสอืชีช้วน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

หน่วย : บาท  

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

2.1 งบการเงนินี้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัิ
ทางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัชี (“สภาวชิาชพีบญัช”ี) และการแสดงรายการใน งบการเงนิไดจ้ดัท าขึน้
ตามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปภายใต้พระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ. 2543 และได้จดัท าขึน้ตามหลกัเกณฑ์และ
รปูแบบทีก่ าหนดในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 106 เรื่อง การบญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน 
และตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2.2 งบการเงนิน้ีไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบญัช ี

2.3 ในการจดัท างบการเงนิให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผู้บรหิารต้องใช้การ
ประมาณและขอ้สมมตฐิานหลายประการซึ่งมผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิทีเ่กีย่วกบั
สนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้และค่าใชจ้่ายผลทีเ่กดิขึน้จรงิจงึแตกต่างจากที่ประมาณการไว ้

 ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรบัประมาณการทาง
บญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัในปีปัจจุบนัและทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนาคตมรีายละเอยีด ดงันี้ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
สภาวชิาชพีบญัชไีด้ออกและปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2560) รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัใหม่ ซึง่มผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ใน
หรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2561 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงนินี้ 

3.2    มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีย่งัไมม่ผีลบงัคบัใช ้

• มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรบังบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวนัที ่          
1 มกราคม 2562 
กองทุนฯ ไม่มแีผนทีจ่ะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง 
(ปรบัปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏบิตัทิางบญัชจี านวนหลายฉบบัซึง่มผีลบงัคบัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี่
เริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 มาใชก้่อนวนัถอืปฏบิตั ิซึง่ฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ ไดป้ระเมนิแลว้เหน็ว่ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิขา้งต้นจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิส าหรบัปีที่เริม่ใช้มาตรฐานดงักล่าว 
โดยมมีาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ซึง่ไดม้กีารเปลีย่นแปลงหลกัการส าคญั ดงันี้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

หน่วย : บาท  
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ท ากบัลูกค้า ใช้แทนมาตรฐานการบญัชแีละการ
ตคีวามมาตรฐานบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งต่อไปนี้ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2560) สญัญาก่อสรา้ง 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560) รายได ้
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่31                           

(ปรบัปรุง 2560) 
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ
โฆษณา 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 
(ปรบัปรุง 2560)  

โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 
(ปรบัปรุง 2560)  

สญัญาส าหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่18 
(ปรบัปรุง 2560)  

การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคบัใช้ส าหรบังบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวนัที ่         
1 มกราคม 2563 
สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิในกลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ จ านวน  5 ฉบบั ทีจ่ะมี
ผลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 ประกอบดว้ย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7  การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่19 การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

 ปัจจุบนัฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ อยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบทีอ่าจมต่ีองบการเงนิในปีทีเ่ริม่ใชม้าตรฐานดงักล่าวมา
ถอืปฏบิตั ิ

4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 
- ดอกเบีย้รบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ามระยะเวลาทีพ่งึไดร้บัโดยค านึงถงึผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
- เงนิปันผลรบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ัง้แต่วนัทีป่ระกาศจ่ายและมสีทิธทิีจ่ะไดร้บั 
- บญัชสี่วนเกนิและส่วนต ่ามูลค่าของตราสารหนี้ตดัจ าหน่ายตามวธิอีตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิซึ่งยอดที่ตดัจ าหน่ายนี้

แสดงเป็นรายการปรบัปรุงกบัดอกเบีย้รบั 
- ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการจ าหน่ายเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย ณ วนัทีจ่ าหน่ายเงนิลงทุน  
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

หน่วย : บาท  
- ค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงนิลงทุนและการวดัค่าเงนิลงทนุ 
- เงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยด์ว้ยจ านวนตน้ทุนของเงนิลงทุน ณ วนัทีก่องทุนฯ มสีทิธใินเงนิลงทุน ต้นทุนของเงนิ

ลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซือ้เงนิลงทุนและค่าใชจ้่ายโดยตรงทัง้สิน้ทีก่องทุนฯ จ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนนัน้ 
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรบั แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาปิดในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยของวนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน  
- เงนิลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใชร้าคาหรอือตัราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่

ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 
- กองทุนฯ ใชว้ธิรีาคาทุนตดัจ าหน่ายในการก าหนดมลูค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้ซึง่มอีายุครบก าหนดภายใน 90 วนั 

นับตัง้แต่วนัที่ลงทุนและไม่มเีงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้นัน้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตดั
จ าหน่ายอย่างเป็นสาระส าคญั 

- ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่ยงัไม่เกดิขึน้จากการปรบัมูลค่าเงนิลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรบัรู้ในงบก าไรขาดทุน ณ 
วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 

- ราคาทุนของเงนิลงทุนทีจ่ าหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 

4.3 ค่าใชจ้่ายรอตดับญัช ี
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี เป็นค่าธรรมเนียมการขอจดทะเบียนเพิ่มทุนโครงการ ซึ่งตัดจ าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายภายใน
ระยะเวลา 3 ปี โดยใชว้ธิเีสน้ตรง 

4.4 การแบ่งปันสว่นทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนฯ จะบนัทกึลดก าไรสะสม ณ วนัทีป่ระกาศจ่ายเงนิปันผล 

4.5 บญัชปีรบัสมดุล 
 บญัชปีรบัสมดุลถอืเป็นสว่นหนึ่งของก าไรสะสม ซึง่จะบนัทกึเมื่อมกีารขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพื่อ

ท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนมสี่วนในสนิทรพัยส์ทุธขิองกจิการลงทุนหรอืไดร้บัส่วนแบ่งจากกจิการลงทุนเท่าเทยีมกนัไม่ว่าผู้
ถอืหน่วยลงทุนนัน้จะลงทุนหรอืเลกิลงทุนในกจิการลงทุน ณ เวลาใด 

4.6 ภาษเีงนิได ้
 กองทุนมหีน้าทีเ่สยีภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลเฉพาะเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา (40)(4)(ก) แห่งประมวลรษัฎากรในอตัรา

รอ้ยละ 15 ของรายไดก้่อนหกัรายจ่ายใด ๆ โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 20 สงิหาคม 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

หน่วย : บาท  

5. ก าไรสะสมจากการด าเนินงานต้นปี 

 2562 2561 

รายไดจ้ากเงนิลงทุนสทุธสิะสม (เริม่สะสม 4 ก.ย. 56) 234,663,483.26 180,675,462.35 
ก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 4 ก.ย. 56) 199,775,551.10 160,175,717.39 
ก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 4 ก.ย. 56) 210,618,066.25 86,036,737.70 

หกั การแบง่ปันสว่นทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน (เริม่สะสม 4 ก.ย. 56) (558,001,947.84) (461,496,501.72) 

ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนินงานต้นปีทัง้ส้ิน 87,055,152.77 (34,608,584.28) 

6.  เงินฝากธนาคาร 

 ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2562 และ 2561 เงนิฝากธนาคาร ประกอบดว้ย :- 

7. ค่าใช้จ่าย 

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จ ากดั เป็นผู้จดัการกองทุนฯ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมี
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนฯ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้หมด ทัง้นี้ มลูค่าหนี้สนิทัง้หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียม
ผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่ านวณ) ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ :- 

ค่าใชจ้่าย นโยบายการก าหนดราคา 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.22 ต่อปี  
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 

 
 

 อตัราดอกเบีย้ต่อปี (%) จ านวนเงนิ 

 2562 2561 2562 2561 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)    0.375    0.375 41,665,581.00 9,991,871.35 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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หน่วย : บาท  

8. รายการบญัชีท่ีเก่ียวข้องกนั 

ในระหว่างปี กองทุนฯ มรีายการบญัชทีี่ส าคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการ
คา้และเกณฑต์ามทีต่กลงกนัระหว่างกองทุนฯ และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึง่เป็นไปตามปกตธิุรกจิ โดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประกอบดว้ย :- 
ชื่อกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั ผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั 

รายการระหว่างกนัท่ีส าคญั มีดงัต่อไปน้ี 

  ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 สงิหาคม 

 นโยบายการก าหนดราคา 2562 2561 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วน 22,783,358.43 15,849,678.64 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วน 4,556,671.74 3,169,935.81 

• บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) (ในฐานะผูค้า้หลกัทรพัย)์ 

ซือ้หลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 119,978,087.82 14,962,835.82 

ขายหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 67,092,144.00 105,631,222.35 

ค่านายหน้า ตามทีร่ะบุในสญัญา 300,112.30 193,786.82 

ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั มีดงัต่อไปน้ี 

  ณ วนัที ่31 สงิหาคม 

  2562 2561 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั  

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 2,660,470.72 1,399,106.12 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจา่ย 532,094.16 279,821.25 
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กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต้ี์ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

หน่วย : บาท  

9. ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 กองทุนฯ ไดซ้ือ้และขายเงนิลงทุนส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 สงิหาคม 2562 และ 2561 โดยไม่รวมเงนิลงทุนในเงนิฝาก
ธนาคารและตัว๋สญัญาใช้เงนิเป็นจ านวนเงนิ 3,884.47 ล้านบาท และ 2,188.36 ล้านบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 
182.4416 และ 147.7439 ต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างปีตามล าดบั 

10. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผูถื้อหน่วยลงทุน 

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 สงิหาคม 2562 และ 2561 กองทุนฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปัน
ผล ดงันี้ 

  อตัราต่อหน่วย ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 สงิหาคม 

วนัทีปิ่ดสมุดทะเบยีน ส าหรบัรอบระยะเวลา (บาท/หน่วย) 2562 2561 

22 กนัยายน 2560 1 กรกฎาคม 2560 - 31 สงิหาคม 2560 0.20 - 28,361,704.75 
17 พฤศจกิายน 2560 1 กนัยายน 2560 - 31 ตุลาคม 2560  0.20 - 27,696,219.79 
23 มนีาคม 2561 1 มกราคม 2561 - 28 กุมภาพนัธ ์2561 0.15 - 19,108,812.51 
18 พฤษภาคม 2561 1 มนีาคม 2561 - 30 เมษายน 2561 0.10         -  12,589,890.43 
20 กรกฎาคม 2561 1 พฤษภาคม 2561 - 30 มถุินายน 2561 0.07         - 8,748,818.64 
21 กนัยายน 2561 1 กรกฎาคม 2561 - 31 สงิหาคม 2561 0.15 20,937,094.56         - 
22 มนีาคม 2562 1 มกราคม 2562 - 28 กุมภาพนัธ ์2562 0.20 30,765,514.47         - 
24 พฤษภาคม 2562 1 มนีาคม 2562 - 30 เมษายน 2562 0.20 38,782,094.06         - 
19 กรกฎาคม 2562 1 พฤษภาคม 2562 - 30 มถุินายน 2562 0.20 45,847,218.08         - 

  รวม 136,331,921.17 96,505,446.12 

11. เครือ่งมือทางการเงิน 

กองทุนฯ มนีโยบายทีจ่ะบรหิารความเสีย่งของเครื่องมอืทางการเงนิ ดงันี้ 

11.1 มลูค่ายุตธิรรม (Fair value) 
เน่ืองจากสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิของกองทุนฯ ณ วนัทีใ่นงบการเงนิส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสัน้ อกีทัง้ 
สนิทรพัยส์่วนใหญ่เป็นหลกัทรพัยใ์นความต้องการของตลาดทีแ่สดงมูลค่ายุตธิรรม โดยใช้ราคาทีซ่ื้อขายกนัในตลาด 
ดงันัน้ กองทุนฯ เชื่อว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิดงักล่าวจงึแสดงมลูค่าไม่แตกต่างจากมลูค่า
ยุตธิรรมอย่างมสีาระส าคญั 
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11.2 ความเสีย่งดา้นตลาด (Market Risk) 
ความเสีย่งทีเ่กดิจากราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารมคีวามผนัผวนเนื่องจากปัจจยัเกีย่วขอ้ง เช่น ภาวะเศรษฐกจิ 
สงัคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อตัราแลกเปลี่ยน อตัราดอกเบี้ย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะ
วเิคราะหจ์ากขอ้มลูพืน้ฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพจิารณาการกระจายการลงทุนในตราสารต่างๆ แต่ละ
รายบริษัท เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุน โดยคดัเลือกตราสารที่
น่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพื้นฐานและศกัยภาพของผู้ออกตราสาร โดยค านึงถึงภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง และภาวะ
ตลาดเงนิ และตลาดทุนซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

11.3 ความเสีย่งจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) 
ความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร หากผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของผู้ออกตราสาร  
รวมทัง้ความสามารถในการท าก าไรของผู้ออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร 
อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะพิจารณาคัดเลือกหลกัทรพัย์ที่จะลงทุน โดยการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน การบรหิารงาน เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และยงัจะท าการตดิตามขอ้มูลข่าวสารของผูอ้อกตราสาร
อย่างใกลช้ดิและต่อเนื่อง เพื่อปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม 

11.4 ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 
ความเสีย่งจากการทีบ่รษิทัผูอ้อกตราสารไม่สามารถช าระคนืเงนิตน้และ/หรอืดอกเบีย้ไดต้ามทีก่ าหนด หรอืไม่ครบตาม
จ านวนที่ไดส้ญัญาไว้ อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิ ความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อก
ตราสารอย่างสม ่าเสมอ 

11.5 ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 
ความเสีย่งทีเ่กดิจากการไม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรอืตราสารทีก่องทุนลงทุนไวไ้ด ้เน่ืองจากกองทุนฯ หรอืตราสาร
ของกองทุนอสงัหารมิทรพัยม์สีภาพคล่องต ่า กองทุนฯ จงึอาจจะขายหลกัทรพัย์ดงักล่าวไม่ไดใ้นช่วงเวลาหรอืไม่ได้
ราคาตามทีต่อ้งการ อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะพจิารณาคดัเลอืกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์โดยเน้น
สภาพคล่องเป็นส าคญั โดยค านึงถงึปรมิาณการซือ้ขายของกองทุนนัน้ เพื่อความคล่องตวัในการบรหิารกองทุน 

11.6 ความเสีย่งจากการลงทุนในกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์(Property Sector Fund) 
 กองทุนฯ มนีโยบายมุ่งลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์เพยีงหมวดเดยีว จงึมคีวามเสีย่งจากการลงทุน

มากกว่ากองทุนทีม่กีารกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะพจิารณาคดัเลอืกกองทุน
รวมอสงัหารมิทรพัยท์ี่จะลงทุน ตามประเภทของทรพัยส์นิในกลุ่มธุรกจิต่างๆ เพื่อกระจายความเสีย่งจากความผนัผวน
ของรายไดข้องทรพัยส์นิทีไ่ปลงทุน ซึง่อาจมผีลกระทบต่อราคาของทรพัยส์นิทีไ่ปลงทุน 

12. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมื่อวนัที ่20 กนัยายน 2562 กองทุนฯ ไดม้มีตใิหจ้่ายเงนิปันผลจากการด าเนินงานตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2562 ถงึ
วนัที ่31 สงิหาคม 2562 ในอตัราหน่วยละ 0.10 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ 21.29 ลา้นบาท ซึง่ไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนในวนัที ่27 กนัยายน 2562 
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13. การอนุมติังบการเงิน 

 งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยผูม้อี านาจของกองทุนฯ เมื่อวนัที ่25 พฤศจกิายน 2562 
 


