
จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

หน่วย : บาท

งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์ แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

มกราคม-กุมภาพันธ์ 25651-28 กุมภาพันธ์ 2565

EGATP : รวมนโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน

รายได้จากเงินลงทุน

616.52231.03ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร

0.000.00ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก

0.000.00ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง

0.000.00ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน

0.000.00ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้

0.000.00รายได้เงินปันผล

0.000.00รายได้อื่นๆ

616.52231.03รวมรายได้จากการลงทุน

ค่าใช้จ่าย

521.15521.15ค่าธรรมเนียมการจัดการ

367.50162.45ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน

5,581.432,634.05ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก

446.46198.77ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี

0.000.00ค่าธรรมเนียมธนาคาร

0.150.00ค่าใช้จ่ายอื่น

0.000.00ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์

6,916.693,516.42รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

(6,300.17)(3,285.39)รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

0.000.00กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์

(1,358,696.03)(878,312.80)หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์

0.000.00กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน

กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

(2,762,046.05)6,730,666.23ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์

0.000.00ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน

0.000.00ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

(4,120,742.08)5,852,353.43รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา

(4,127,042.25)5,849,068.04รายได้สุทธิจากเงินลงทุน
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จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

หน่วย : บาท

งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์ แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

มกราคม-กุมภาพันธ์ 25651-28 กุมภาพันธ์ 2565

EGATP : รวมนโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน

รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน

0.000.00รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า

0.000.00รายได้จากการบริจาค

0.000.00รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ

0.000.00รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน

0.000.00รายได้อื่นๆ

0.000.00รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน

(4,127,042.25)5,849,068.04การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

160,955,362.55143,435,631.59ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด

(4,127,042.25)5,849,068.04การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด

การเพิ่มขึ้นในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง

631,009.66631,009.66เงินสะสม

576,581.75576,581.75เงินสมทบ

0.000.00ทรัพย์สินจากการบริจาค

0.000.00เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น

23,488,724.9814,620,957.96เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน

0.000.00เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน

0.000.00เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์)

24,696,316.3915,828,549.37รวม

การลดลงในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง

เงินจ่ายออกจากกองทุน

(756,029.98)(200,334.27)เงินจ่ายคืนสมาชิก

(2,616.82)(1,075.80)เงินจ่ายคืนนายจ้าง

(6.65)0.00เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน

0.000.00เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน

(28,334,188.61)(12,480,044.30)เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน

0.000.00เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน

0.000.00เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ

0.000.00เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน

(29,092,842.06)(12,681,454.37)รวม

(4,396,525.67)3,147,095.00รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด

152,431,794.63152,431,794.63ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด
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จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

หน่วย : บาท

งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์ แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

มกราคม-กุมภาพันธ์ 25651-28 กุมภาพันธ์ 2565

EGATP : รวมนโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย

58,958,340.63เงินสะสม

12,653,756.99ผลประโยชน์เงินสะสม

59,646,677.57เงินสมทบ

21,173,019.46ผลประโยชน์เงินสมทบ

(0.02)ผลประโยชน์รอจัดสรร

152,431,794.63รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

28 กุมภาพันธ์ 2565
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EGATP : รวมนโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน

แบบรายงาน กช. 1.2

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

หน่วย : บาท

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

วันครบกำหนด
อัตรา

ดอกเบี้ย

อัตราส่วน

ของราคา

ยุติธรรม

ราคายุติธรรมดอกเบี้ยค้างรับราคาทุนมูลค่าที่ตราไว้จำนวนหน่วยรายการ

0.000.000.000.000.000.001. พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

3.575,440,693.66525.395,440,168.275,440,168.275.002.  เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

0.00003.575,440,693.66525.395,440,168.275,440,168.275.002.2  เงินฝากออมทรัพย์

0.00000.000.000.000.000.001.00ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

0.00000.000.000.000.000.001.00- SA-KTB-CON-PVD_EGA : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

0.00003.575,438,050.42425.225,437,625.205,437,625.202.00ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

0.05002.944,475,023.58309.194,474,714.394,474,714.391.00- CLSCB : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

0.05000.63963,026.84116.03962,910.81962,910.811.00- SA-SCB-PVD_EGAT : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

(มหาชน)

0.00000.002,643.24100.172,543.072,543.072.00ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

0.05000.001,620.3777.301,543.071,543.071.00- CLTFB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

0.05000.001,022.8722.871,000.001,000.001.00- SA-KBANK-PVD_EGAT : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

0.000.000.000.000.000.003.  บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก

0.000.000.000.000.000.004.  ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก

0.000.000.000.000.000.005.  ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก

0.000.000.000.000.000.006. ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะฯเป็นผู้รับรอง

รับอาวัล หรือสลักหลัง

0.000.000.000.000.000.007. ตราสารแห่งหนี้ที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะฯเป็นผู้ออก
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EGATP : รวมนโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน

แบบรายงาน กช. 1.2

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

หน่วย : บาท

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

วันครบกำหนด
อัตรา

ดอกเบี้ย

อัตราส่วน

ของราคา

ยุติธรรม

ราคายุติธรรมดอกเบี้ยค้างรับราคาทุนมูลค่าที่ตราไว้จำนวนหน่วยรายการ

0.000.000.000.000.000.008. ตราสารแห่งหนี้ที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย

วิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก / ผู้รับรอง

0.000.000.000.000.000.009. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก

0.000.000.000.000.000.0010. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก

0.000.000.000.000.000.0011. ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง

ผู้รับอาวัล หรือผู้สลักหลัง

0.000.000.000.000.000.0012.   ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก

96.70147,398,952.190.00160,119,414.51140,435,503.0714,043,550.3113. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน

0.000096.70147,398,952.190.00160,119,414.51140,435,503.0714,043,550.3113.1 หน่วยลงทุน

0.000047.3972,243,953.890.0077,262,438.4260,291,722.776,029,172.28บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

0.000047.3972,243,953.890.0077,262,438.4260,291,722.776,029,172.28- KT-PIF-A : กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล

(ชนิดสะสมมูลค่า)

0.000049.3075,154,998.300.0082,856,976.0980,143,780.308,014,378.03บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

0.00004.296,537,171.200.006,713,731.898,040,405.40804,040.54- LHPROP-I : กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ ตี้ พลัส I

0.00004.256,476,958.460.006,876,692.847,708,921.10770,892.11- LHPROPINFRA-D : กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์

เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผล

0.000040.1961,261,059.660.0068,339,236.1563,508,630.106,350,863.01- LHPROPIA-D : กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟล็กซิเบิล A

ชนิดจ่ายเงินปันผล

หน้าที่ 2 จาก 407/03/2565 02:23:19 PVD1_2 : 01



EGATP : รวมนโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน

แบบรายงาน กช. 1.2

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

หน่วย : บาท

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

วันครบกำหนด
อัตรา

ดอกเบี้ย

อัตราส่วน

ของราคา

ยุติธรรม

ราคายุติธรรมดอกเบี้ยค้างรับราคาทุนมูลค่าที่ตราไว้จำนวนหน่วยรายการ

0.00000.58879,808.980.00927,315.21885,823.7088,582.37- LHPROPG-A : กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

0.000.000.000.000.000.0014.  ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน

0.000.000.000.000.000.0015.  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

0.000.000.000.000.000.0016.  หุ้นบุริมสิทธิ์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์

0.000.000.000.000.000.0017. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

0.000.000.000.000.000.0018. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

100.27152,839,645.85525.39165,559,582.78145,875,671.3414,043,555.31รวมเงินลงทุน

0.000.0019. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์

0.000.0020. เงินปันผลค้างรับ

1.081,646,633.3321. ลูกหนี้อื่นๆ

0.000.0022. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์

(0.40)(616,366.14)23. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร

(0.94)(1,438,118.41)24. เจ้าหนี้อื่น ๆ

100.00152,431,794.63525.39165,559,582.78145,875,671.3414,043,555.31รวมสินทรัพย์สุทธิ

16,744,474.5614จำนวนหน่วยรวม

9.1034มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

4.1543 %อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน

(2.4956) %ผลการดำเนินงานสะสม
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EGATP : รวมนโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน

แบบรายงาน กช. 1.2

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

หน่วย : บาท

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

วันครบกำหนด
อัตรา

ดอกเบี้ย

อัตราส่วน

ของราคา

ยุติธรรม

ราคายุติธรรมดอกเบี้ยค้างรับราคาทุนมูลค่าที่ตราไว้จำนวนหน่วยรายการ

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

28 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีวิธีการดังนี้

          อัตราผลตอบแทนรายเดือน Ri เท่ากับ UVmi/UVmi-1 -1

          อัตราผลตอบแทนสะสมเท่ากับ [(1+R1) (1+R2) (1+R3) (1+R12)] - 1

          UV หมายถึง มุลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

          mi หมายถึง เดือนที่ i
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