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กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว (LHACTLTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว (LHACTLTF) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหุน้ระยะยาว ประเภทรบัซื�อคนืหน่วยลงทุน   

นโยบายการลงทุน : กองทุนมนีโยบายที�จะลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/
หรอืตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (mai) ตราสารทุน หรอืสญัญาซื�อขายล่วงหน้าที�อา้งองิกบัผลตอบแทน
ของหุ้นหรอืกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี�ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน โดยจะเลอืกพิจารณาลงทุนในหุ้นที�มอีตัราการเติบโตสูง (Growth Stock) ใน
ระยะปานกลางถงึระยะยาวเป็นอนัดบัแรก 

นอกจากนี�กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์/หน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื�อ
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย/์หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพื�นฐาน/ตราสารอื�นใดที�ใหส้ทิธใินการ
ได้มาหรอืที�มผีลตอบแทนอ้างองิกบัตราสารดงักล่าวขา้งต้น หรอืกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดงักล่าว
ขา้งต้น/ตราสารแห่งหนี�/เงนิฝากธนาคาร/ตราสารกึ�งหนี�กึ�งทุน/ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิรวมถงึหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื�นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื�นตามที�ระบุไวใ้นโครงการหรอืตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื 
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยการลงทุนในหลกัทรพัย ์และ/หรอืตราสารดงักล่าว
จะตอ้งไม่ส่งผลใหก้องทุนมฐีานะการลงทุนสทุธ ิ(net exposure) ในหุน้หรอืตราสารทุนน้อยกว่ารอ้ยละ 65 
ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

กองทุนอาจลงทุนหรอืมีไว้ซึ�งสญัญาซื�อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื�อลดความเสี�ยง (Hedging) โดย
เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รอืไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอาจจะลงทุนใน
หรอืมไีว้ซึ�งตราสารหนี�ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือตํ�ากว่าที�สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) 
และตราสารหนี�ที�ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอื (Unrated Securities) รวมทั �งตราสารทุนที�ไม่ไดจ้ด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ�งตราสารที�มลีกัษณะ
ของสญัญาซื�อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

อย่างไรกต็าม เมื�อสิ�นสุดระยะเวลาที�กรมสรรพากรใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษแีก่ผูล้งทุนในกองทุนรวมหุน้
ระยะยาวแลว้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี�จะแกไ้ขโครงการเป็นกองทุนรวมทั �วไปที�มนีโยบายการลงทนุใน
ตราสารแห่งทุนและเปลี�ยนชื�อกองทุน โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการและถอืว่าไดร้บัมตโิดย
เสยีงขา้งมากจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว (LHACTLTF) 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช แอคทฟี หุน้ระยะยาว 

 

 บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จํากดั ขอนําส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื�อรายงาน      

ผลการดาํเนินงานของกองทุนตั �งแต่วนัที� ` ธนัวาคม abc` ถงึวนัที� d` พฤษภาคม abca มาเพื�อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีต ั +งแต่วนัที- . ธนัวาคม 123. ถึงวนัที- 6. พฤษภาคม 1231 

SET Index เดอืนธนัวาคม abc` ผนัผวนในทศิทางลงในทศิทางเดยีวกบัตลาดหุน้ทั �วโลกเนื�องจากนกัลงทุนวติกงัวลต่อ

การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก หลงัจาก GDP ไตรมาส 3/18 ของประเทศต่างๆทั �วโลกปรบัตัวลง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ

เศรษฐกจิหลกั นําโดย สหรฐั จนี ยุโรป และ ญี�ปุ่ น ส่วนตวัเลขเศรษฐกจิในประเทศอ่อนแรงเช่นกนั โดย กนง. มมีต ิb:a ใหข้ึ�น

อตัราดอกเบี�ย n.ab% เป็น `.pb% นับเป็นการขึ�นอตัราดอกเบี�ยครั �งแรกในรอบ p ปี แต่ลดคาดการณ์ GDP ปีนี�และปีหน้าเป็น 

q.a% และ q.`% จากเดมิ q.q% และ q.a% ตามลาํดบั  

SET Index เดอืนมกราคม abca ฟื� นตวัแรงตอบรบัปัจจยับวกจากในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการเจรจาเพื�อยุติขอ้

พพิาทการคา้ระหว่างจนีและสหรฐัที�เป็นไปอย่างราบรื�น รวมไปถงึการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงนิของสหรฐัที�มมีตใิห้

คงอตัราดอกเบี�ยที�ระดบั a.b% และส่งสญัญาณชะลอขึ�นอตัราดอกเบี�ยในปีนี� หลงัจากที�ขึ�นอตัราดอกเบี�ยไปแลว้ q ครั �งในปีที�ผ่าน

มา สง่ผลให ้Fund Flow ไหลกลบัเขา้ตลาดเกดิใหม่รวมถงึตลาดหุน้ไทย ดา้นปัจจยัในประเทศนกัลงทุนตอบรบัขา่ว กกต. ประกาศ

วนัเลอืกตั �งอย่างเป็นทางการ โดยกําหนดใหว้นัที� aq มนีาคม abca เป็นวนัเลอืกตั �งทั �วไป ช่วยสรา้งความชดัเจนใหก้บัตลาดและ

เรยีกความเชื�อมั �นของนกัลงทุนกลบัคนื โดยเฉพาะกลุ่มนกัลงทุนต่างชาตซิึ�งเดอืนมกราคมนกัลงทุนต่างชาตเิขา้ซื�อสทุธใินตลาดหุน้

ไทยเป็นครั �งแรกในรอบ ` ปี โดยมยีอดซื�อสทุธ ิc,paa ลา้นบาท 

ในเดอืนกุมภาพนัธ์ abca SET Index ปรบัเพิ�มขึ�นต่อเนื�องจากเดอืนมกราคม หลงัจากที�มขี่าว โดนัลด์ ทรมัป์ ประกาศ

เลื�อนการขึ�นภาษนํีาเขา้สนิคา้จากจนีออกไปจากวนัที� ` มนีาคม abca 

SET Index เดอืนมนีาคม เคลื�อนไหวผนัผวนในทศิทางลงเนื�องจากนักลงทุนกลบัมากงัวลต่อการชะลอตวัของเศรษฐกจิ

โลกหลงัจากบรรดาธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ทยอยปรบัลดคาดการณ์ GDP ในปีนี�และปีหน้า ขณะเดยีวกนัตลาดพนัธบตัร

ของสหรฐัเกดิภาวะ Invert yield curve หรอื เกิดสญัญาณเตือนถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอย นอกจากนี�นักลงทุนยงัวติกกงัวลต่อ

ปัญหาการเมอืงในประเทศหลงัจากผลการเลอืกตั �ง ส.ส. เมื�อวนัที� aq มนีาคม abca ไม่มพีรรคใดไดเ้สยีงขา้งมากหรอืเกนิกึ�งหนึ�ง

ของจาํนวน ส.ส. (abn คน) ทําใหก้ารจดัตั �งรฐับาลเป็นไปอย่างล่าชา้ และมโีอกาสที�รฐับาลใหม่จะเป็นรฐับาลผสมบ่งชี�ถงึความไม่มี

เสถยีรภาพในการบรหิารประเทศของรฐับาลในระยะยาว  
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SET Index เดอืนเมษายน ปรบัตวัขึ�นในทศิทางเดยีวกบัตลาดหุน้อื�นๆ ทั �วโลก เนื�องจากนกัลงทุนคาดหวงัจนีและสหรฐัจะ

บรรลุขอ้ตกลงเพื�อยุตปัิญหาสงครามการคา้, การคลายกงัวลปัญหา Brexit หลงั EU เลื�อนเสน้ตายใหอ้งักฤษไปจนถงึเดอืนตุลาคม

abc` และการคลายกงัวลสภาพคล่องในตลาดตงึตวั หลงั FED สง่สญัญาณคงอตัราดอกเบี�ยและจะยุตกิารลดขนาดงบดุล (Balance 

sheet)  

นอกจากนี�ตลาดหุน้ยงัมปัีจจยับวกเฉพาะตวัจาก MSCI ประกาศอนุมตัใิหร้วมการลงทุนใน NVDR ไวใ้นการคาํนวณดชันี

รอบใหม่ เริ�มมผีล a{ พฤษภาคม abca และนักลงทุนยงัเขา้ซื�อเกง็กําไรผลประกอบการงวดไตรมาส `/abca อย่างไรกต็ามดชันี

เพิ�มขึ�นไดใ้นกรอบจาํกดัเท่านั �นเนื�องจากตลาดยงัมปัีจจยัเสี�ยงจากปัญหาการเมอืงในประเทศคอยกดดนั 

เดอืนพฤษภาคม ตลาดปรบัตัวลงในทิศทางเดยีวกบัตลาดหุ้นอื�นๆทั �วโลก เนื�องจากนักลงทุนกลบัมากงัวลกบัปัญหา

สงครามการคา้หลงัจากสหรฐัประกาศปรบัขึ�นภาษีนําเขา้สนิคา้จากจนีรอบใหม่วงเงนิ a แสนลา้นดอลลาร ์เป็น ab% จากเดมิ `n% 

และพรอ้มที�จะเรยีกเกบ็ภาษสีนิคา้นําเขา้จากจนีเพิ�มอกี d.ab แสนลา้นเหรยีญในอตัรา ab% ขณะที�จนีตอบโตด้ว้ยการปรบัขึ�นภาษี

นําเขา้สนิคา้จากสหรฐัมูลค่ารวมประมาณ cn,nnn ลา้นเหรยีญ คลอบคลุมสนิค้ากว่า b,nnn รายการ โดยจะจดัเกบ็ภาษีในหลาย

อตัราตั �งแต่ b% - ab% ขณะเดียวกนัสหรฐัยงัประกาศแบนกลุ่มธุรกิจสนิค้าเทคโนโลยีในจนี อาทิ หัวเว่ย แม้สุดท้ายสหรฐัจะ

ประกาศเลื�อนคาํสั �งแบนดงักล่าวออกไปอกี {n วนั แต่กไ็ม่ช่วยใหต้ลาดคลายกงัวลกบัปัญหาดงักล่าว นอกจากนี�ตลาดหุน้บา้นเรา

ยงัมีปัจจยักดดนัจากภายใน อาทิ ตัวเลข GDP ประจําไตรมาส ` ปี abca ขยายตัว a.}% ตํ�าสุดในรอบ q ปี ความเสี�ยงทาง

การเมอืงเพิ�มขึ�นหลงัการจดัตั �งรฐับาลเป็นไปอย่างล่าชา้ โดยนกัลงทุนต่างชาตขิายสทุธติั �งแต่ตน้ปี abca ที� c,ndp ลา้นบาท 

 
บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที�ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตั �งใจและทุ่มเทความสามารถเพื�อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูที�สดุต่อไป และหากท่านมี

ขอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที�บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จํากดั หมายเลขโทรศพัท ์    

na-a}c-dq}q หรอืที�อเีมล ์lhfund@lhfund.co.th 

 

 

    ขอแสดงความนบัถอื 

                 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 
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กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว (LHACTLTF) 

รายชื-อผ ู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว (LHACTLTF) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว (ชนิดสะสมมลูค่า) 

มลูค่า ณ วนัที- 6. พฤษภาคม 1231 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
ขอ้มลู ณ วนัที� d` พฤษภาคม abca 
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กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว (LHACTLTF) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 

มลูค่า ณ วนัที- 6. พฤษภาคม 1231 
 

 
 

 
 

 
 

 

ขอ้มลู ณ วนัที� d` พฤษภาคม abca 



 

 

9 

 

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว (LHACTLTF) 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี�ไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิ�งยนืยนัถงึผล

การดาํเนินงานในอนาคต 

- ทาํความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื�อนไข ผลตอบแทน และความเสี�ยง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 

 
 

รายงานสถานะการลงทุน การก ู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มลูค่า ณ วนัที- 6. พฤษภาคม 1231 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอ ียดการลงทุน ม ูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลักทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 97,602,679.83                100.17        

เงนิฝากธนาคาร 15,733,848.33                16.15          

หุน้สามัญ 79,076,601.50                81.15          

หน่วยลงทุน 2,792,230.00                 2.87           

ประเภทรายการคา้งรบัคา้งจ่ายหรอืหนี�สนิอื�น ๆ (152,353.79)                   (0.16)          

ม ูลค่าทรพัยสิ์นส ุทธิ 97,450,326.04                   100.00          
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กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว (LHACTLTF) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มลูค่า ณ วนัที- 6. พฤษภาคม 1231 

 

อตัราส่วน จาํนวนเงินต้น มูลค ่ายุติธรรม

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน) 16.15 15,723,193.58 15,733,848.33

          รวมเงินฝากธนาคาร 16.15 15,733,848.33

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดุสติเวชการ จํากัด(มหาชน) 1.94 74,300.00 1,894,650.00

บริษัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) 1.53 8,900.00 1,490,750.00

     หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 5.17 79,100.00 5,042,625.00

บริษัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิ�ง จํากัด (มหาชน) 2.48 212,400.00 2,421,360.00

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 1.96 168,700.00 1,906,310.00

     หมวดธุรกิจเงนิทุนและหลกัทรัพย์

บริษัท บตัรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 1.92 46,200.00 1,871,100.00

บริษัท ศรีสวสัดิ � พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน) 1.96 38,490.00 1,914,877.50

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร

บริษัท อนิทัช โฮลดิ�งส ์จํากัด (มหาชน) 1.03 17,300.00 999,075.00

บริษัท แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) 3.64 18,400.00 3,551,200.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 3.71 18,400.00 3,615,600.00

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 1.00 51,200.00 977,920.00

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 2.99 15,600.00 2,909,400.00

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 2.77 41,100.00 2,702,325.00

     หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) 1.77 64,600.00 1,728,050.00

บริษัท ซโิน-ไทย เอน็จิเนียริ�งแอนด์คอนสตรัคชั �น จํากัด(มหาชน) 2.02 79,400.00 1,969,120.00

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค

บริษัท กัลฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 3.02 28,600.00 2,945,800.00

บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 2.64 76,800.00 2,572,800.00

บริษัท บซีพีจีี จํากัด (มหาชน) 1.00 55,400.00 975,040.00

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 6.91 145,500.00 6,729,375.00

บริษัท ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) 2.99 23,200.00 2,911,600.00

บริษัท ผลติไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 2.22 7,300.00 2,168,100.00

บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ�ง จํากัด (มหาชน) 2.33 36,900.00 2,269,350.00

บริษัท พลงังานบริสุทธิ � จํากัด (มหาชน) 2.36 42,800.00 2,300,500.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว (LHACTLTF) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มลูค่า ณ วนัที- 6. พฤษภาคม 1231 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

อตัราส่วน จาํนวนเงินต้น มูลค ่ายุติธรรม

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั �น จํากัด (มหาชน) 1.51 345,400.00 1,471,404.00

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั �น จํากัด (มหาชน) 1.75 78,400.00 1,709,120.00

บริษัทเซน็ทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) 1.65 22,600.00 1,610,250.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน) 4.66 57,000.00 4,545,750.00

บริษัท โฮม โปรดักส ์เซน็เตอร์ จํากัด (มหาชน) 1.61 92,600.00 1,564,940.00

     หมวดธุรกิจวสัดุก่อสร้าง

บริษัท ปนูซเิมนต์ไทย จํากัด(มหาชน) 3.06 6,600.00 2,983,200.00

     หมวดธุรกิจสื�อและสิ�งพมิพ์

บริษัท เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ ์กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 1.48 50,100.00 1,440,375.00

บริษัท ว ีจี ไอ โกลบอล มเีดีย จํากัด (มหาชน) 1.33 145,300.00 1,300,435.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเครื�องดื�ม

บริษัท เจริญโภคภัณฑอ์าหาร จํากัด (มหาชน) 1.68 59,100.00 1,640,025.00

บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั �นแนล จํากัด (มหาชน) 1.03 25,800.00 999,750.00

บริษัท เอม็เคเรสโตรองต์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 2.00 27,100.00 1,944,425.00

          รวมหุ้นสามญั 81.15 79,076,601.50

หน่วยลงทุน

     หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานเพื�ออนาคตประเทศไทย 2.87 247,100.00 2,792,230.00

          รวมหน่วยลงทุน 2.87 2,792,230.00

รวมเงินลงทุน 100.16 97,602,679.83

รายการค ้างจ่ายหรือหนี+สินอื-น ๆ -0.16 -152,353.79

มูลค ่าทร ัพยสิ์นสุทธิ 100.00 97,450,326.04

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว (LHACTLTF) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื-อถือของตราสารแห่งหนี+  เงินฝาก หรือ ตราสารกึ-งหนี+กึ-งทุน  
มลูค่า ณ วนัที- 6. พฤษภาคม 1231 

 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื-อถือ TRIS Rating 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหนี+ระยะกลางและยาวมีอายุต ั +งแต่ . ปีขึ+นไป 

AAA อนัดบัเครดติสงูสุด มคีวามเสี�ยงตํ�าที�สุด ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์
สงูสดุ และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ 

AA มคีวามเสี�ยงตํ�ามาก ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑส์งูมาก แต่อาจไดร้บั
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที�อยู่ในระดบั AAA 

A มคีวามเสี�ยงในระดบัตํ�า ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑส์งู แต่อาจไดร้บั
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที�อยู่ในระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสี�ยงในระดบัปานกลาง ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี�ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑท์ี�เพยีงพอ 
แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ มากกว่า และอาจมคีวามสามารถใน
การชาํระหนี�อ่อนแอลงเมื�อเทยีบกบัอนัดบัเครดติที�อยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสี�ยงในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑต์ํ�ากว่าระดบัปาน
กลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึ�งอาจส่ง
ใหค้วามสามารถในการชาํระหนี�อยู่ในเกณฑท์ี�ไม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสี�ยงในระดบัสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี�มีความสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ตํ�า และ
อาจจะหมดความสามารถหรอืความตั �งใจในการชําระหนี�ไดต้ามการเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ 
และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ  

C มคีวามเสี�ยงในการผดินัดชาํระหนี�สงูที�สุด ผูอ้อกตราสารหนี�ไม่มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นตาม
กําหนดอย่างชดัเจน โดยต้องอาศยัเงื�อนไขที�เอื�ออํานวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ อย่างมากจงึจะมี
ความสามารถในการชาํระหนี�ได ้

D เป็นระดบัที�อยู่ในสภาวะผดินดัชาํระหนี� โดยผูอ้อกตราสารหนี�ไม่สามารถชาํระดอกเบี�ยและคนืเงนิตน้ไดต้ามกาํหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื �องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื �อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ

เครดิตภายในระดับเดียวกัน 

 

 

 

ประเภท ผู้ออก อนัดบั มูลค ่าตาม

ความน่าเชื-อถือ ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 15,733,848.33                    
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กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว (LHACTLTF) 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหนี+ระยะส ั +นมีอายุต ํ-ากว่า . ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี�มีสถานะทั �งทางด้านการตลาดและการเงนิที�แขง็แกร่งในระดบัดีมาก และนักลงทุนจะได้รบัความ

คุม้ครองจากการผดินัดชาํระหนี�ที�ดกีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื�น ผูอ้อกตราสารที�ไดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าวซึ�ง

มเีครื�องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินดัชาํระหนี�ที�สงูยิ�งขึ�น 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี�มสีถานะทั �งทางดา้นการตลาดและการเงนิที�แขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการชําระหนี�

ระยะสั �นในระดบัที�น่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชาํระหนี�ระยะสั �นในระดบัที�ยอมรบัได ้

T4 ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชาํระหนี�ระยะสั �นที�ค่อนขา้งอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที �จดัโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี9ในตระกูลเงนิบาท ซึ �งสะท้อนความสามารถใน

การชําระหนี9ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี �ยงในการเปลี�ยนแปลงการชําระหนี9จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ 

นอกจากนี� TRIS Rating ยังกําหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื�อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ

เปลี�ยนแปลงอนัดบัเครดติของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสที�จะเกดิ

การเปลี�ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิในอนาคตของผูอ้อกตราสารที�อาจกระทบต่อความสามารถ

ในการชําระหนี� ทั �งนี� แนวโน้มอนัดบัเครดิตที�ออกให้แก่หน่วยงานหนึ�งๆ จะเทียบเท่ากบัความสามารถในการชําระหนี�ของ

หน่วยงานนั �นๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น q ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึ�น 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลี�ยนแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึ�น ปรบัลดลง หรอืไม่เปลี�ยนแปลง 

 
สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื-อถือ Fitch Rating 
คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเชื-อถือระยะยาว สาํหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื�อถือขั �นสูงสุดของอนัดบัความน่าเชื�อถือภายในประเทศไทย ซึ�งกําหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื�อถอืนี�จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�มคีวามเสี�ยง “น้อยที�สดุ” เมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรา
สารหรอืตราสารอื�นในประเทศไทย และโดยปกตแิลว้จะกําหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิที�ออกหรอืคํ�าประกนัโดย
รฐับาล 
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กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว (LHACTLTF) 

AA(tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื�อถือขั �นสงูมากเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื�นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื�อถือของตราสารทางการเงนิขั �นนี�ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�นที�ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื�อถอืขั �นสงูสดุของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื�อถือขั �นปานกลางเมื�อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็ีมคีวามเป็นไปได้มากว่าการเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการชาํระหนี�ไดต้รงตามกาํหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี�มากกว่าตราสารหนี�อื�นที�ไดร้บั
การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืในประเภทที�สงูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื�อถอืค่อนขา้งตํ�าเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นในประเทศไทย การชาํระ
หนี�ตามเงื�อนไขของตราสารเหล่านี�ภายในประเทศนั �นๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ�งและความสามารถในการ
ชาํระหนี�คนืตามกาํหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึ�นตามการเปลี�ยนแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื�อถอืขั �นตํ�าอย่างมนีัยสาํคญัเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื�นในประเทศ
ไทย การปฏบิตัติามเงื�อนไขของตราสารหนี�และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบนั แต่ความมั �นคงยงั
จํากดัอยู่ในระดบัหนึ�งเท่านั �น และความสามารถในการชําระหนี�คืนตามกําหนดเวลาอย่างต่อเนื�องนั �นไม่แน่นอน 
ขึ�นอยู่กบัสภาวะที�เอื�อต่อการดาํเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดบัความน่าเชื�อถือขั �นตํ�ามากเมื�อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึ�นอยู่กบัสภาวะที�เอื�อต่อการดําเนินธุรกจิและ
การพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื�อถอืเหล่านี� จะถูกกําหนดให้สาํหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี�ซึ�งกําลงัอยู่ในภาวะผดินัดชําระหนี�ใน
ปัจจุบนั 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเชื-อถือระยะส ั +น สาํหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขั �นสงูสดุในการชาํระหนี�ตามเงื�อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผู้

ออกตราสารหรอืตราสารอื�นๆในประเทศไทย ภายใตอ้นัดบัความน่าเชื�อถอืนี�จะมอบใหส้าํหรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอื

ที�มคีวามเสี�ยง “น้อยที�สุด” เมื�อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื�นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกติแล้วจะกําหนด

ให้กับตราสารทางการเงินที�ออกหรือคํ�าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีที�มีระดบัความน่าเชื�อถือสูงเป็นพิเศษจะมี

สญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิ�มเตมิจากอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�กาํหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชาํระหนี�ตามเงื�อนไขทางการเงนิของตราสารตามกาํหนดเวลาในระดบัที�น่าพอใจ

เมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นๆในประเทศไทย อย่างไรกด็ ีระดบัความน่าเชื�อถอืดงักล่าวยงัไม่

อาจเทยีบเท่ากบักรณีที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�สงูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชาํระหนี�ตามเงื�อนไขทางการเงนิของตราสารตามกาํหนดเวลาในระดบัปานกลาง

เมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี�ดงักล่าวจะมคีวาม
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กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว (LHACTLTF) 

ไม่แน่นอนมากขึ�นไปตามความเปลี�ยนแปลงในทางลบในระยะสั �นมากกว่าตราสารที�ได้รบัการจดัอนัดบัความ

น่าเชื�อถอืที�สงูกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการชําระหนี�ตามเงื�อนไขทางการเงนิของตราสารตามกําหนดเวลาที�ไม่แน่นอนเมื�อ

เปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี�ดงักล่าวจะไม่แน่นอน

มากขึ�นตามการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสั �น 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชาํระหนี�ตามเงื�อนไขทางการเงนิของตราสารตามกาํหนดเวลาที�ไม่แน่นอนสงูเมื�อ

เปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื�นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามข้อผูกพนัทาง

การเงนิขึ�นอยู่กบัสภาวะที�เอื�อต่อการดาํเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านั �น 

D (tha) แสดงถงึการผดินดัชาํระหนี�ที�ไดเ้กดิขึ�นแลว้หรอืกาํลงัจะเกดิขึ�น 

หมายเหตปุระกอบการจดัอนัดบัความน่าเชื-อถือในระยะยาว ในระยะส ั +น สาํหรบัประเทศไทย 

เครื�องบ่งชี�พเิศษสาํหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเชื�อถอืทุกระดบั เพื�อแยกความแตกต่างออก

จากการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืระดบัสากล เครื�องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิ�มเตมิต่อจากอนัดบัความน่าเชื�อถอื

สาํหรบัประเทศหนึ�งๆ เพื�อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื�อถอืขึ�นหลกั ทั �งนี� จะไม่มกีารระบุ

สญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าว สาํหรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืระดบั “AAA (tha)” หรอือนัดบัที�ตํ�ากว่า “CCC (tha)” 

สาํหรบัอนัดบัความน่าเชื�อถือในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อท้ายดงักล่าวสําหรบัอนัดบัความน่าเชื�อถือใน

ระยะสั �น นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืจะถูกใชเ้พื�อแจง้ใหน้ัก
ลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที�จะมีการเปลี�ยนแปลงอนัดบัความน่าเชื�อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี�ยนแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ�งบ่งชี�แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืใหส้งูขึ�น “สญัญาณลบ” 
จะบ่งชี�แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืใหต้ํ�าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีที�อนัดบัความน่าเชื�อถอือาจจะไดร้บัการ
ปรบัขึ�น ปรบัลง หรอืคงที� โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืมกัจะถูกระบุไวส้าํหรบัช่วงระยะเวลาสั �นๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว (LHACTLTF) 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี+  เงินฝาก หรือตราสารกึ-งหนี+กึ-งทุน 
มลูค่า ณ วนัที- 6. พฤษภาคม 1231 

 

 
 

 
รายชื-อหุ้นที-ลงทุน .` อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 

มลูค่า ณ วนัที- 6. พฤษภาคม 1231 

 
 

 
 
 
 
 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค ่าตามราคาตลาด % NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ - -

(ข) ตราสารที�ธนาคารที�มกีฎหมายเฉพาะจัดตั �งขึ�น ธนาคารพาณิชย์ 15,733,848.33                 16.15         

หรือบริษัทเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สั �งจ่าย/รับอาวลั/คํ�าประกัน

(ค) ตราสารที�มอีนัดับความน่าเชื�อถืออยู่ในอนัดับที�สามารถ -                               -            

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารที�มอีนัดับความน่าเชื�อถืออยู่ในอนัดับตํ�ากว่าอนัดับที� -                               -            

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือไม่ม ีRating

ลาํดบั ชื-อย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 PTT 6.91

2 AOT 5.17

3 CPALL 4.66

4 BBL 3.71

5 ADVANC 3.64

6 SCC 3.06

7 GULF 3.02

8 PTTEP 2.99

9 KBANK 2.99

10 TFFIF 2.87กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานเพื�ออนาคตประเทศไทย

ชื-อหลกัทรพัย์

ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน)

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน)

บริษัท ปูนซเิมนต์ไทย จํากดั (มหาชน)

บริษัท กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน)

บริษัท ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน)

ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)

บริษัท ซ.ีพ.ีออลล์  จํากดั (มหาชน)

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน)

สัดส่วนเงนิลงทุนขั 9นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว (LHACTLTF) 

รายงานการลงทุนที-ไม ่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 3 เดือนระหว่างวนัที- . ธนัวาคม 123. ถึงวนัที- 6. พฤษภาคม 1231 

วนัที� รายละเอยีด การดาํเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 
การใช้สิทธิออกเสียงในที-ประชุมผ ู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดําเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี� website ของบรษิัท
จดัการ www.lhfund.co.th 

 

 

รายงานรายชื-อของบคุคลที-เกี-ยวข้อง ที-มีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว มีการทําธุรกรรมกับบุคคลที�เกี�ยวข้องในรอบระยะเวลาตั �งแต่วันที�            
` ธนัวาคม abc` ถงึวนัที� d` พฤษภาคม abca ตามรายชื�อ ดงันี� 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน)  

- บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน)  

- บรษิทั ควอลติี�เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหต ุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบักองทุนรวม ได้ที�บรษิัทจดัการโดยตรง หรอืที� website ของบรษิัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั www.lhfund.co.th และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 

 

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว (LHACTLTF) 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื-องจากการใช้บริการบุคคลอื-นๆ  (Soft Commission) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทที-ให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะหแ์ละ

ข้อมูลข่าวสาร

จดัเยี-ยมชมบริษัท สมัมนา เหตุผลในการร ับผลประโยชน์

บริษัทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลสั จํากัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์ทรีนีตี� จํากัด � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากัด � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัท หลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์ภัทร จํากัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากัด � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จํากัด � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท์ จํากัด � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จํากัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จํากัด � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์กรุงศรี จํากัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์ดีบเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพยอ์าร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพยพ์ฒันสนิ จํากัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพยก์สกิรไทย จํากัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพยธ์นชาต จํากัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์เคทีบ ี(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว (LHACTLTF) 

ค่านายหน้าซื+อขายหลกัทรพัย ์
มลูค่า ณ วนัที- . ธนัวาคม 123. ถึงวนัที- 6. พฤษภาคม 1231 

 
                        หมายเหต ุ *รวมภาษีมลูค ่าเพิ-ม 

 
 

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มลูค่า ณ วนัที- 6. พฤษภาคม 1231 

 

 
 
 
 

ลาํดบั ชื-อบริษัทนายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)1 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั 56,440.13 9.91

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จํากดั 4,057.78 0.71

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั 20,679.11 3.63

4 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) 10,749.58 1.89

5 บริษัทหลกัทรัพย์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากดั 2,379.70 0.42

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน) 39,336.70 6.91

7 บริษัท หลกัทรัพย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 67,820.82 11.91

8 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 113,606.44 19.95

9 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 69,762.19 12.25

10 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทบี ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 1,694.29 0.30

11 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จํากดั (มหาชน) 9,146.52 1.61

12 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 26,954.45 4.73

13 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 57,687.00 10.13

14 บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก ้จํากดั (มหาชน) 68,341.29 12.00

15 บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 10,931.86 1.92

16 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี�  จํากดั 9,827.17 1.73

รวม 569,415.03 100.00

ชื-อกองทุน PTR

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว 5.5842
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กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว (LHACTLTF) 

ค่าใช้จ่ายที-เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบังวดหกเดือนสิ+นสดุวนัที- 6. พฤษภาคม 1231

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุน* จํานวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 638.77 0.667 ไม่เกินร้อยละ 3.21

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 11.50 0.012 ไม่เกินร้อยละ 0.11

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (Registrar Fee)** 127.75 0.133 ไม่เกินร้อยละ 0.54

ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 22.44 0.023 ตามที�จ่ายจริง

ค่าที�ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจัดตั �งและจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามที�จ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ในการดําเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) 5.64 0.006 ตามที�จ่ายจริง

รวมค่าใช้จ่ายทั �งหมด** 806.10 0.841

ค่าใช้จ่ายในการซื�อขายหลกัทรัพย์ 569.42 0.594 ตามที�จ่ายจริง

หมายเหตุ

*    ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื�นใดในทํานองเดียวกัน(ถ้าม)ี

** ไม่รวมค่านายหน้าซื�อขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที�เกิดขึ�นจากการซื�อขายหลกัทรัพย์

ร้อยละของมลูค่าทรัพยส์นิสุทธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว (LHACTLTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว  
งบดลุ 

ณ วนัที- 6. พฤษภาคม 1231 

 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรัพย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายุติธรรม (ราคาทุน 79,909,066.46 บาท) 81,868,831.50
เงนิฝากธนาคาร 15,723,193.58
ลกูหนี�จากดอกเบี�ย 35,982.50
ค่าใช้จ่ายรอตัดบญัชี-สุทธิ -                  
ลกูหนี�จากการขายเงนิลงทุน 3,089,627.05     
สนิทรัพยอ์ื�น 3,904.18           
รวมสนิทรัพย์ 100,721,538.81

หนี�สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 198,306.97        
เจ้าหนี�จากการซื�อเงนิลงทุน 3,066,725.96     
เจ้าหนี�จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน -                  
หนี�สนิอื�น 6,179.84           
รวมหนี�สนิ 3,271,212.77     
สนิทรัพยสุ์ทธิ 97,450,326.04

สนิทรัพยสุ์ทธิ
ทุนที�ได้รับจากผูถ้ือหน่วยลงทุน 93,843,975.87
กําไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชีปรับสมดุล 2,730,793.85
กําไร(ขาดทุน) สะสมจากการดําเนินงาน 875,556.32
สนิทรัพยสุ์ทธิ 97,450,326.04

สนิทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยที�คํานวณแยกตามประเภทผูถื้อหน่วยลงทุน มดีังนี�
        ชนิดสะสมมลูค่า 10.6979
        ชนิดจ่ายเงนิปันผล 10.1657
จํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายแลว้ทั �งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้ือหน่วยลงทุน มดีังนี�
        ชนิดสะสมมลูค่า 3,853,894.3149
        ชนิดจ่ายเงนิปันผล 5,530,503.2483
        รวม 9,384,397.5632
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กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว (LHACTLTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  

ณ วนัที- 6. พฤษภาคม 1231 

 

ชื-อย่อ จาํนวนหน่วย / 

มูลค ่าที-ตราไว้

 มูลค ่ายุติธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มูลค ่ายุติธรรม 

(%)

อตัรา

ดอกเบี+ย

วนัครบ

กาํหนด

  

  

บริษัท บตัรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) KTC 46,200.0000       1,871,100.00 2.28 -

บริษัท ศรีสวสัดิ � คอร์ปอเรชั �น จํากัด (มหาชน) SAWAD 38,490.0000       1,914,877.50 2.34 -

บริษัท แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) ADVANC 18,400.0000       3,551,200.00 4.34 -

บริษัท อนิทัช โฮลดิ�งส ์จํากัด (มหาชน) INTUCH 17,300.0000         999,075.00 1.22 -

บริษัท กรุงเทพดุสติเวชการ จํากัด (มหาชน) BDMS 74,300.0000       1,894,650.00 2.31 -

บริษัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) BH 8,900.0000       1,490,750.00 1.82 -

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) AOT 79,100.0000       5,042,625.00 6.16 -

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BEM 168,700.0000       1,906,310.00 2.33 -

บริษัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิ�งส ์จํากัด (มหาชน) BTS 212,400.0000       2,421,360.00 2.96 -

กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานเพื�ออนาคตประเทศไทย TFFIF 247,100.0000       2,792,230.00 3.41 -

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BBL 18,400.0000       3,615,600.00 4.42 -

ธนาคาร กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) KBANK 15,600.0000       2,909,400.00 3.55 -

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) KKP 41,100.0000       2,702,325.00 3.30 -

ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) KTB 51,200.0000         977,920.00 1.19 -

บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) CK 64,600.0000       1,728,050.00 2.11 -

บริษัท ซโิน-ไทย เอน็จีเนียริ�งแอนด์คอนสตรัคชั �น จํากัด (มหาชน) STEC 79,400.0000       1,969,120.00 2.41 -

บริษัท บซีพีจีี จํากัด (มหาชน) BCPG 55,400.0000         975,040.00 1.19 -

บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) BGRIM 76,800.0000       2,572,800.00 3.14 -

บริษัท พลงังานบริสุทธิ � จํากัด (มหาชน) EA 42,800.0000       2,300,500.00 2.81 -

บริษัท ผลติไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) EGCO 7,300.0000       2,168,100.00 2.65 -

บริษัท กัลฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) GULF 28,600.0000       2,945,800.00 3.60 -

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) PTT 145,500.0000       6,729,375.00 8.22 -

บริษัท ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) PTTEP 23,200.0000       2,911,600.00 3.56 -

บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) RATCH 36,900.0000       2,269,350.00 2.77 -

หลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน

หุ้นสามญั

เงนิทุนและหลกัทรัพย์

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร

การแพทย์

ขนส่งและโลจิสติกส์

ธนาคาร

บริการรับเหมาก่อสร้าง

พลงังานและสาธารณูปโภค
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กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว (LHACTLTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัที- 6. พฤษภาคม 1231 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื-อย่อ จาํนวนหน่วย / 

ม ูลค ่าที-ตราไว้

 ม ูลค ่ายุติธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มูลค ่ายุติธรรม 

(%)

อตัรา

ดอกเบี+ย

วนัครบ

กาํหนด

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) AMATA 78,400.0000       1,709,120.00 2.09 -

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) CPN 22,600.0000       1,610,250.00 1.97 -

บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั �น จํากัด (มหาชน) WHA 345,400.0000       1,471,404.00 1.80 -

บริษัท ซ.ีพ.ีออลล ์ จํากัด (มหาชน) CPALL 57,000.0000       4,545,750.00 5.55 -

บริษัท โฮม โปรดักส ์เซน็เตอร์ จํากัด (มหาชน) HMPRO 92,600.0000       1,564,940.00 1.91 -

บริษัท ปนูซเิมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) SCC 6,600.0000       2,983,200.00 3.64 -

บริษัท เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ ์กรุ้ป จํากัด (มหาชน) MAJOR 50,100.0000       1,440,375.00 1.76 -

บริษัท ว ีจี ไอ โกลบอล มเีดีย จํากัด (มหาชน) VGI 145,300.0000       1,300,435.00 1.59 -

บริษัท เจริญโภคภัณฑอ์าหาร จํากัด (มหาชน) CPF 59,100.0000       1,640,025.00 2.00 -

บริษัท เอม็เคเรสโตรองต์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) M 27,100.0000       1,944,425.00 2.38 -

บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั �นแนล จํากัด (มหาชน) MINT 25,800.0000         999,750.00 1.22 -

    81,868,831.50 100.00

      81,868,831.50 100.00

รวม หลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน

รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 79,909,066.46 บาท) 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์

พาณิชย์

วสัดุก่อสร้าง

สื�อและสิ�งพมิพ์

อาหารและเครื�องดื�ม
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กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว (LHACTLTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว  
งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรบังวดหกเดือนสิ+นสดุวนัที- 6. พฤษภาคม 1231

 
 

(หน่วย : บาท)

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

รายไดจ้ากการลงทุน

รายไดจ้ากเงนิปันผล 1,496,670.37

รายไดจ้ากดอกเบี�ย 36,032.06

รวมรายได้ 1,532,702.43

ค่าใชจ่้าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ                                                                               638,770.47

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์                                                                       11,497.92

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน                                                                              127,754.18

ค่าสอบบญัชี 22,438.78

ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ในการดาํเนินโครงการ 5,638.02

รวมค่าใชจ่้าย 806,099.37

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 726,603.06

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงนิลงทุน

กาํไร(ขาดทุน)สุทธทิี�เกดิข ึ�นทั �งส ิ�น (6,013,219.10)

กาํไร(ขาดทุน)สุทธทิี�ยงัไม่เกดิขึ�นทั �งส ิ�น 3,476,768.39

รวมกาํไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนที�เกดิข ึ�นและยงัไม่เกดิขึ�น (2,536,450.71)

การเพิ�มข ึ�น(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการดาํเนินงาน (1,809,847.65)

การเพิ�มข ึ�นในสนิทรพัยส์ุทธจิากการดาํเนินงานแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มีดงันี�

ชนิดสะสมมูลค่า (690,110.34)

ชนิดจ่ายเงนิปันผล (1,119,737.31)

รวม (1,809,847.65)

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน


