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กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุนประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา โดยแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 
ชนิด ดงัน้ี 
• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(LHTOPPICK-R) 
• ชนิดจ่ายเงนิปันผล (LHTOPPICK-D) 
• ชนิดสะสมมลูค่า (LHTOPPICK-A) 

นโยบายการลงทุน : กองทุนมนีโยบายทีจ่ะลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศ โดยมมีูลค่าการลงทุนสุทธใินตราสารทุน (net 

exposure) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน โดยเน้น

ลงทุนในหลกัทรพัยไ์ม่เกนิ 10 หลกัทรพัยท์ีค่ดัเลอืกแลว้ โดยจะพจิารณาจากหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืก ดงัน้ี 

 1 พจิารณาเลอืกลงทุนในตราสารทุนทีม่ปัีจจยัพืน้ฐานด ีหรอืแนวโน้มการเตบิโตสงูในอนาคตและ/หรอื 

 2 พจิารณาเลอืกลงทุนจากผลประกอบการปัจจุบนัและ/หรอื 

 3 พจิารณาเลอืกลงทุนจากแนวโน้มของผลประกอบการในอนาคต โดยพจิารณาจากรายไดท้ีอ่าจปรบัตวั

เพิม่ขึน้ หรอื ผลประกอบการทีด่ขี ึน้ หรอื ผลก าไรทีส่งูขึน้  

 ทัง้น้ี ผูจ้ดัการกองทุนจะพจิารณาเลอืกลงทุนใหส้อดคล้องตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด และ/หรอืพจิารณาปรบั

หลกัทรพัย์ทีล่งทุน และ/หรอืจ านวนหลกัทรพัยท์ีล่งทุนซึง่อาจมากกว่า 10 หลกัทรพัย ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

สภาวะเศรษฐกจิ และ/หรอืเป็นไปตามประกาศทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ

เปลี่ยนแปลง และ/หรอืเพิม่เตมิหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกทรพัย์โดยค านึงถงึประโยชน์ ผูถ้อืหน่วยเป็นส าคญั 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะพจิารณาจากหลกัเกณฑ์ (1) และ/หรอื (2) และ/หรอื (3) รวมถึงการวเิคราะห์ขอ้มูล

เกีย่วกบัผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสาร 

 ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนใน ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝากและ       

/หรอืตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก ใบส าคญัแสดงสิทธิอ์นุพนัธ์ หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS 

หน่วยลงทุนของกองทุนอสงัหารมิทรพัย์ / REITs หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสรา้งพื้นฐาน (Infra) หรอื

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ตลอดจนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น

ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดใหล้งทุนได ้ 

 กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิาร

การลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถงึวตัถุประสงค์เพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) โดย

พิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคา

หลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่าย เป็นตน้ 

 ทัง้น้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ต ่า

กว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และ/หรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated) ตราสาร

ทุนของบรษิทัที่ไม่ไดจ้ดทะเบยีนซื้อขายในตลาด (Unlisted Securities) นอกจากน้ี กองทุนอาจเขา้ท า
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ธุรกรรมการซื้อโดยมีสญัญาขายคนื (reverse repo) และ/หรอืธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์

(securities lending) 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่

เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนน้ีในภายหลงั รวมถึง

กฎเกณฑ์การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงนโยบายการลงทุนอื่นใด บรษิัท

จดัการจะด าเนินการปรบันโยบายการลงทุนดงักล่าวเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพคิ  

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

ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2563 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2564 มาเพื่อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

SET Index ปิดสิน้เดอืนตุลาคมทีร่ะดบั 1,195 จุด โดยตลาดหุน้ไทยถูกกดดนัจากการประทว้งทางการเมอืง ซึ่งท าให้

เกิดเงนิทุนต่างชาติไหลออกมากขึน้ รวมในช่วงกลางเดอืน ต.ค. การที่ทรมัป์ตดิโควดิในช่วงกลางเดอืน และความไม่แน่นอน

ของมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิสหรฐัฯ ไดก้ดดนัตลาดหุน้ทัว่โลก แมว้่าตวัเลขทางเศรษฐกจิของประเทศพฒันาแลว้จะสะทอ้นว่า

กจิกรรมทางเศรษฐกจิก าลงัฟ้ืนตวั และในประเดน็สุดทา้ยการปิดเมอืงในยุโรปล่าสุดอาจท าใหก้ารฟ้ืนตวัรอบล่าสุดแย่ลงไป แต่

ยงัคงมปัีจจยับวกไม่ว่าจะเป็นการทีศ่บศ. อนุมตัมิาตรการ “ชอ้ปดมีคีนื” กระตุน้การบรโิภคในประเทศ โดยสามารถน าค่าใชจ้่าย

มาหกัลดหย่อนภาษีเงนิไดฯ้ รวมกนัไม่เกนิ 30,000 บาท เริม่ใช ้23 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63 และ IMF ปรบัคาดการณ์ GDP ไทยปีนี้

เป็น -7.1% จากเดมิ -7.7% รวมถงึงบไตรมาสที่ 3 ของกลุ่มธนาคารทีเ่ริม่เหน็ก าไรฟ้ืนตวัเมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อนหน้า โดย

นักลงทุนต่างชาตยิงัคงขายสุทธ ิBt21,876m ในเดอืนทีผ่่านมา 

ดชันี SET ปรบัตวัเพิม่ขึ้น 213 จุด (+18%mom) ในเดอืน พ.ย. มาปิดที ่1,408 จุดดว้ยปรมิาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวนัที ่

88,466 ลบ. (+71.4% mom, +69.4% yoy) นักลงทุนต่างชาตซิื้อสุทธ ิ32,644 ลบ. ในเดอืนทีผ่่านมา ดชันีปรบัตวัเพิม่ขึน้ในเดอืนที่

ผ่านมาและปิดที่ 1,408 จุด โดยตลาดได้รบัแรงหนุนจากข่าวความคบืหน้าของวคัซีน หลงัจากบรษิัท Pfizer และ BioNTech ได้

รายงานผลการทดลองในระยะที ่3 ทีด่แีละคาดว่าจะยื่นขออนุมตัใินการใชว้คัซนีฉุกเฉินจาก FDA นอกจากนี้ตลาดยงัไดร้บัแรงหนุน

จากเงนิทุนต่างชาตไิหลเขา้ตลาดหุน้ 32,644 ลบ. ในขณะทีด่ชันีการผลติ Manufacturing PMI ในประเทศพฒันาแล้วสะทอ้นว่าภาค

การผลติก าลงัขยาย โดยบรษิัทจดทะเบยีนประกาศผลก าไร 3Q20 (92% ของ Market Cap รวม) มกี าไรสุทธ ิ1.49 แสนล้านบาท 

เพิม่ขึน้ 22.7%qoq แต่ยงัหดตวั 32.3%yoy ซึง่ท าใหเ้หน็สญัญาณการฟ้ืนตวัของผลประกอบการ 

ดัชนี SET ปรับตัวเพิ่มขึ้น 41 จุด (+3%mom) ในเดือน ธ.ค. มาปิดที่ 1,449 ด้วยมูลค่าซื้อขายเฉลี่ย 98,506 ลบ.  

(+11.3% mom, +111% yoy) นักลงทุนต่างชาตซิื้อสุทธ ิ2,521 ลบ. ในเดอืนทีผ่่านมา ดชันีปิดที ่1,449 จุดไดร้บัแรงหนุนจากวคัซนี

ของ Moderna และ Pfizer-BioNTech ไดร้บัการอนุมตัิให้ใชเ้ป็นการฉุกเฉิน และในปลายเดอืน EU และ UK บรรลุขอ้ตกลงการค้า

หลงั Brexit trade ในขณะทีส่ภาคองเกรสของสหรฐัฯ ไดอ้นุมตัมิาตรการกระตุ้นทางการคลงั แต่ยงัต้องรอการเซน็รบัรองจากทรมัป์ 

อย่างไรกต็ามการระบาดระลอกใหม่และการกลายพนัธข์อง Covid-19 ไดส้รา้งแรงกดดนัต่อตลาด 

ดชันีปรบัตัวขึ้น 17 จุด (+1.2%mom) ในเดือน ม.ค. 2564 มาปิดที่ระดับ 1,467 จุดพร้อมมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยที ่

98,584.2 ลบ. (+0.1% mom, +61% yoy) นักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ10,903 ลบ. จากความคาดหวงัว่าประธานาธบิดไีบเดน
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จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า US$1.9 ล้านล้าน เพื่อหนุนภาคครวัเรอืนและธุรกิจท่ามกลางวกิฤต Covid-19 แต่ใน

ปลายเดอืน เหตุการณ์ short-selling ของหุน้ GameStop ในอเมรกิากดดนัตลาดหุน้ทัว่โลก จากความกงัวลว่า hedge funds ที่

มสีถานะ short ในหุ้น GameStop จะขายหุ้นอื่นเพื่อชดเชยผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้ ครม.เห็นชอบ 5 มาตรการ

เยยีวยา Covid-19 รอบใหม่ ประกอบด้วย 1) ลดค่าไฟฟ้า 2 เดอืน, 2) ลดค่าน ้าประปา 10% 2 เดอืน, 3) ช่วยค่าอนิเตอร์เน็ต

โหลดแอฟหมอชนะไม่คดิค่าดาต้า 3 เดอืน, 4) แจกเงนิใหก้บัเกษตรกร แรงงาน และผู้ประกอบอาชพีอิสระที่ไดร้บัผลกระทบ

จากไวรสั Covid-19 รอบใหม่จ านวน 3,500 บาทเป็นเวลา 2 เดอืน และ 5) เพิม่สทิธ ิมาตรการคนละครึง่อกี 1 ล้านสทิธ์, ครม.

อนุมตัเิงนิเยยีวยา Covid-19 รอบใหม่ “เราชนะ”: ใหเ้งนิช่วยเหลอืประชาชนจ านวน 3,500 บาทต่อคนเป็นเวลา 2 เดอืน หรอื 

7,000 บาทต่อคน ครอบคลุมประชากร 31.1 ล้านคน วงเงนิรวม 2.17 แสนล้านบาท, ตลท. เสนอปรบัเกณฑค์ านวณดชันี SET 

SET50/100 โดยใช ้Market Cap ถ่วงน ้าหนักดว้ย Free float ของหุน้นัน้ๆ โดยมเีป้าหมายเพื่อควบคุมหุน้ Free float ต ่า และ

ท าใหด้ชันีมกีารเคลื่อนไหวที ่Smooth มากขึน้, กระทรวง.พาณิชยร์ายงานยอดส่งออกเดอืน ธ.ค. 2563 ทีส่ามารถพลกิมาเป็น

ขยายตวั 4.71% yoy ดขีึน้จากเดอืน พ.ย. ทีห่ดตวั 3.65%yoy และดกีว่าทีต่ลาดคาดไวว้่าจะหดตวั 1.3-2.4%yoy แต่ทัง้ปีของปี 

2563 ยงัหดตวั 6.01% ส่วนยอดน าเขา้ขยายตวั 3.6% yoy พลกิจากหดตวั -1.0%yoy ในเดอืนก่อนหน้าและเป็นการขยายตวั

ครัง้แรกตัง้แต่เม.ษ. 2563 แต่ภาพรวมทัง้ปียงัคงหดตวั -6.0%yoy 

ดชันีตลาดหลกัทรพัยใ์นเดอืนกุมภาพนัธ ์2564 ปรบัตวัขึน้มาปิดเดอืนที ่1,497 จุด โดยตลาดไดร้บัแรงหนุนจากความ

คาดหวงัว่าวุฒสิภาสหรฐัฯจะอนุมตัริ่างกฏหมายกระตุ้นเศรษฐกจิ US$1.9 ล้านล้านn หลงัจากสภาผูแ้ทนราษฏรได้อนุมตัไิป

แล้ว แต่ในปลายกุมภาพนัธ์ ขอ้มูลเศรษฐกิจที่ดที าให้มคีวามกงัวลต่อเงนิเฟ้อที่เพิม่ขึน้เรว็กว่าคาด และท าใหเ้กิดแรงขายใน

ตลาดพนัธบตัรสหรฐัฯ ส่งผลให้เกิดการปรบัฐานของตลาดหุ้นทัว่โลก โดยในเดอืนนี้ครม.อนุมัติมาตรการภาษี ช่วยเยยีวยา

ผลกระทบจากโควดิ: ประกอบดว้ย 1) ลดภาษีที่ดนิ 90% เหลอื 10%, 2) ลดภาษีการโอนใหบ้้านทีม่รีาคาต ่ากว่า 3 ล้านบาท

จาก 2% เหลอื 0.01% และ 3) ขยายเวลายื่นภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาออกไปอกี 3 เดอืนจนถงึเดอืน ม.ิย. 2564 และ IMF ปรบั

ลดคาดการณ์ GDP ของไทยป้ีนี้เป็นขยายตวั 2.7% จากเดมิ 4% แต่ประเมนิว่าปี 2565 เศรษฐกจิไทยจะขยายตวัเพิม่ขึน้เป็น 

4.6% ประธานาธบิดไีบเดน เซน็ผ่านร่างกระตุน้เศรษฐกจิ รวมถงึ Fed ไดย้นืยนัว่าจะใชน้โยบายการเงนิแบบผ่อนคลายจนกว่า

เศรษฐกจิจะฟ้ืนตวัไดถ้งึเป้าหมาย อย่างไรกต็ามตลาดพนัธบตัรไดส้ะทอ้นความกงัวลเงนิเฟ้อ โดยผลตอบแทน UST10Y ปรบั

เพิม่สู่ระดบัสงูสุดในรอบ 10 เดอืนทีร่ะดบั 1.75% ส่วนในประเทศไทย รฐับาลเตรยีมมาตรการในการเปิดประเทศ ซึง่รวมถงึการ

ใช้วคัซีนพาสปอร์ต และการลดระยะเวลากกัตวัส ารองผู้เดนิทางเขา้ประเทศทีไ่ด้รบัวคัซนีครบโดสแล้ว โดยในเดอืนมนีาคมมี

ปัจจยัดงันี้ วคัซนีป้องกนัไวรสั Covid-19 ของซโินแวคจ านวน 2 แสนโดส ส่งมอบใหก้บัประเทศไทยลอ็ตแรกจ านวน 2 แสนโดส

เริม่กระจายและฉีดให้กับประชาชนในวนัที่ 28 ก.พ. 2564 ส่วนล็อตที่ 2 จ านวน 8 แสนโดสจะเข้ามาในเดือน มี.ค. 2564 

คณะกรรมการควบคุมโรคตดิต่อแห่งชาตเิตรยีมพจิารณาเปิดประเทศในช่วงเดอืน เม.ย. โดยมหีลกัเกณฑ์การตรวจคนเขา้ออก

คอื 1) ต่างชาตทิีย่งัไม่มใีบรบัรองวคัซนีแต่มใีบรบัรองการปอดโควดิจะต้องกกัตวั 10 วนั , 2) มใีบรบัรองวคัซนีไม่น้อยกว่า 14 

วนั และไม่เกนิ 30 วนัก่อนเดนิทางลดการกกัตวัเหลอื 7 วนั ส่นวศาลรฐัธรรมนูญมมีตติดัสนิใหร้ฐัสภาสามารถแก้ไขรฐัธรรมนูญ

ได้แต่ต้องผ่านการจดัท าประชามติ และศบค.ชุดใหญ่เห็นชอบตามที่ ศบค.ชุดเล็กเสนอประกอบด้วย 1) ลดเวลากกัตัวของ

ชาวต่างชาตจิาก 14 เป็น 10 วนั เริม่ 1 เม.ย. 64, 2) ขยาย พ.ร.ก. ฉุกเฉินทัว่ประเทศอกี 2 เดอืนจนถงึ 31 พ.ค. 64 และ 3) 

อนุญาติให้จดังานสงกรานต์ตามประเพณีได้ (สรงน ้าพระ ลดน ้าด าหวั) แต่ห้ามสาดน ้า จดัคอนเสริ์ต และปาร์ตี้โฟม รวมถึง
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กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

รฐับาลเตรยีมพรอ้มเปิดประเทศและการเดนิทางระหว่างประเทศโดยจะให้กระทรวงต่างประเทศร่วมมอืกบักระทรวงสาธารสุข

ออกวคัซนีพาสปอรต์เพื่อเป็นใบเบกิทาง เบือ้งตน้รฐับาลจะมกีารหารอืกบัประเดน็ดงักล่าวในวนัที ่8 ม.ีค. 64 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ไดม้อบความไว้วางใจใหบ้รษิัทบรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดต่อไป และหากท่าน

มขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั หมายเลขโทรศพัท ์

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

 

 

ขอแสดงความนับถอื 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 
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กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
ชนิดสะสมมลูค่า 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 
 

 
 
 
    

     ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
ชนิดจ่ายเงินปันผล 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 
 

 
 
 
   
 

  ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั 
ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 
 

 
 

   
 
 

     ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึ
ผลการด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
  

 
รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 
 
 
 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
     มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 
 

 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 127,554,772.13              99.72             

เงนิฝากธนาคาร 1,055,597.23                 0.83              

หุน้สามญั 126,499,174.90              98.89             

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ 364,786.60                    0.29              

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 127,919,558.73                  100.00              

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 0.83 1,054,925.73 1,055,597.23

          รวมเงินฝากธนาคาร 0.83 1,055,597.23

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการท่องเทีย่วและสนัทนาการ

บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.44 656,800.00 3,126,368.00

บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 3.28 115,000.00 4,197,500.00

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 1.01 59,900.00 1,293,840.00

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 1.44 124,900.00 1,836,030.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน) 0.83 20,300.00 1,055,600.00

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 1.63 30,200.00 2,083,800.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 
 

 
 
 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) 2.13 62,406.00 2,724,658.60

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 3.40 55,100.00 4,352,900.00

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 2.54 45,900.00 3,247,425.00

บรษิทั ราชธาน ีลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 1.04 293,500.00 1,326,620.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 4.02 60,372.00 5,146,581.30

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1.50 88,500.00 1,920,450.00

     หมวดธุรกจิชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) 1.58 36,500.00 2,016,625.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 2.05 61,300.00 2,620,575.00

บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1.00 54,000.00 1,285,200.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 2.43 17,900.00 3,105,650.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2.96 30,100.00 3,792,600.00

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 0.50 52,300.00 638,060.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 3.45 30,400.00 4,408,000.00

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 1.47 30,800.00 1,878,800.00

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 3.53 3,676,000.00 4,521,480.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 2.96 34,000.00 3,791,000.00

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.49 32,700.00 3,180,075.00

     หมวดธุรกจิธุรกจิการเงนิ

บรษิทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.99 111,900.00 1,264,470.00

     หมวดธุรกจิบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง

บรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเินยีริง่แอนด์คอนสตรคัชัน่ จ ากดั(มหาชน) 1.98 160,100.00 2,529,580.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 1.00 49,300.00 1,281,800.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 4.36 88,900.00 5,578,475.00

บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 3.12 89,700.00 3,991,650.00

รายละเอียด



 

 

14 

 

กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
  มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited 0.04 1,648.00 53,148.00

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 2.00 76,370.00 2,558,395.00

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 2.29 38,000.00 2,926,000.00

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 2.04 42,900.00 2,606,175.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.97 55,000.00 2,516,250.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 4.01 125,000.00 5,125,000.00

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 2.98 33,400.00 3,807,600.00

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.79 44,600.00 2,285,750.00

บรษิทั สตาร์ ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จ ากดั (มหาชน) 0.97 137,600.00 1,238,400.00

บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 0.96 146,700.00 1,224,945.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

 บรษิทั แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 1.43 358,900.00 1,830,390.00

บรษิทั ย ูซติี้ จ ากดั (มหาชน) 0.29 36,994,310.00 369,943.10

บรษิทั แลนด์แอนด์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 2.08 310,500.00 2,654,775.00

บรษิทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.47 99,100.00 1,882,900.00

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 1.53 238,600.00 1,956,520.00

บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1.10 24,100.00 1,403,825.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 2.08 38,500.00 2,666,125.00

บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2.05 70,400.00 2,622,400.00

บรษิทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) 1.02 65,200.00 1,304,000.00

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.75 65,100.00 963,480.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.94 9,300.00 1,199,700.00

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 1.03 44,800.00 1,321,600.00

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 2.96 116,676.00 3,786,040.90

          รวมหุ้นสามญั 98.89 126,499,174.90

รวมเงินลงทนุ 99.71 127,554,772.13

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 0.29 364,786.60

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 127,919,558.73

รายละเอียด
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รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือ ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 

 
 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวามเสี่ยงต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวามเสี่ยงในระดบัต ่า ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสูง ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน 
ซึง่อาจส่งใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

C มคีวามเสี่ยงในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนื เงนิต้น
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงื่อนไขทีเ่อื้ออ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ อย่างมากจงึ
จะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

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

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

 

     ประเภท                       ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 1,055,597.23                 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะไดร้บัความ

คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว

ซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองด้านการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระ

หนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภททีจ่ ัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ ในตระกูลเงินบาท ซึ ่งสะท้อน

ความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็น

สกุลเงนิตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ TRIS Rating ยงัก าหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ

เปลีย่นแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิ

การเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่งๆ 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 ซึ่งก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก าหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรอืค ้า
ประกนัโดยรฐับาล 
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AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทยีบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

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

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ต ่าอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารห รอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย การปฏิบตัิตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปได้ในปัจจุบนั แต่
ความมัน่คงยงัจ ากดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง
นัน้ไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึ้นอยู่กบัสภาวะที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจ
และการพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองค์กรหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้
ในปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สูงสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อนัดบัความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรบัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกติ

แลว้จะก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอืสงูเป็น

พเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่า

พอใจเมื่อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ด ีระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าว
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กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

จะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสูง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนั

ทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พเิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่

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

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ให้
นักลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถอืและแจง้แนวโน้มทศิทางของการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึง่บ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหส้งูขึน้ “สญัญาณ
ลบ” จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะ
ไดร้บัการปรบัขึ้น ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกติสญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลา
สัน้ๆ 
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รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 

 
 
 
 

 
 

รายชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 
 
 

 
 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ -                              -             

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 1,055,597.23                  0.83            

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                              -             

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                              -             

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 PTTGC 4.36

2 SAWAD 4.02

3 PTT 4.01

4 TMB 3.53

5 KBANK 3.45

6 KTC 3.40

7 CENTEL 3.28

8 IVL 3.12

9 PTTEP 2.98

10 BBL 2.96

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั(มหาชน)

ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน)

ช่ือหลกัทรพัย์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน)

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูตอ่มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 
 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี ่website ของบรษิทั

จดัการ www.lhfund.co.th 

 

 
รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพคิ มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2563 
ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2564 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)     

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวม ได้ที่บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั www.lhfund.co.th และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะหแ์ละ

ข้อมลูข่าวสาร

จดัเย่ียมชม

บริษัท

สมัมนา เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน) P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตีี้ จ ากดั P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท์ จ ากดั 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 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 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 เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 
 

                     หมายเหตุ *รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 
 
 
  

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั 129,676.78 16.03

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  24,936.76 3.08

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 27,911.17 3.45

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 26,495.61 3.28

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 105,855.92 13.09

6 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 16,811.23 2.08

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตินาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 133,500.41 16.50

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  145,869.94 18.03

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 98,428.86 12.17

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 13,040.83 1.61

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 16,774.98 2.07

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั  69,609.79 8.61

808,912.28 100.00รวม

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพคิ 1.7505
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กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี  31 มีนาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 816.78 0.666 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 14.70 0.012 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.10

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 163.36 0.133 ไม่เกนิรอ้ยละ 1.00

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 29.92 0.024 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 25.76 0.021 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 1,050.52 0.856

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 808.91 0.660 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค  
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 
 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม  (ราคาทุน 110,799,278.26 บาท) 126,499,174.90    
เงนิฝากธนาคาร 1,054,925.73       
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ 702,876.90          
ค่าใช้จ่ายรอตดับญัช-ีสทุธิ -                    
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน -                    
สนิทรพัยอ์ืน่ -                    
รวมสนิทรพัย์ 128,256,977.53    

หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 240,130.41          
เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน -                    
เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน -                    
หนี้สนิอืน่ 97,288.39           
รวมหนี้สนิ 337,418.80          
สนิทรพัยส์ทุธิ 127,919,558.73    

สนิทรพัยส์ทุธิ
ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 145,216,020.65    
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล 41,135,490.35
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน (58,431,952.27)
สนิทรพัยส์ทุธิ 127,919,558.73

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 9.3853               
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 8.1037               
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 9.3831               

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 6,685,913.2544    
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 6,528,833.9812    
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 1,306,854.8308    

14,521,602.0664  
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กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

            ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 
 
 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

 อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) BAM 88,500.0000        1,920,450.00     1.52                 -

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) JMT 57,100.0000        2,655,150.00     2.10                 -

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTC 55,100.0000        4,352,900.00     3.44                 -

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) MTC 45,900.0000        3,247,425.00     2.57                 -

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) SAWAD 60,370.0000        5,146,542.50     4.07                 -

บรษิทั ราชธาน ีลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) THANI 293,500.0000      1,326,620.00     1.05                 -

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) ADVANC 17,900.0000        3,105,650.00     2.46                 -

บรษิทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) JMART 61,300.0000        2,620,575.00     2.07                 -

บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) SYNEX 54,000.0000        1,285,200.00     1.02                 -

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) BCH 124,900.0000      1,836,030.00     1.45                 -

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) BDMS 59,900.0000        1,293,840.00     1.02                 -

บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) CENTEL 115,000.0000      4,197,500.00     3.32                 -

บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ERW 656,800.0000      3,126,368.00     2.47                 -

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) AOT 30,200.0000        2,083,800.00     1.65                 -

บรษิทั เคอรี่ เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน) KEX 20,300.0000        1,055,600.00     0.83                 -

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) HANA 36,500.0000        2,016,625.00     1.59                 -

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BBL 30,100.0000        3,792,600.00     3.00                 -

ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) KBANK 30,400.0000        4,408,000.00     3.48                 -

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) KKP 30,800.0000        1,878,800.00     1.49                 -

ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTB 52,300.0000        638,060.00       0.50                 -

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) SCB 34,000.0000        3,791,000.00     3.00                 -

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TISCO 32,700.0000        3,180,075.00     2.51                 -

ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั(มหาชน) TMB 3,676,000.0000    4,521,480.00     3.57                 -

บรษิทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) CHAYO 111,900.0000      1,264,470.00     1.00                 -

บรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนยีริง่แอนด์คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) STEC 160,100.0000      2,529,580.00     2.00                 -

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

หุน้สามญั

เงนิทุนและหลกัทรพัย์

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

การแพทย์

การท่องเทีย่วและสนัทนาการ

ขนสง่และโลจสิตกิส์

ชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

ธนาคาร

ธุรกจิการเงนิ

บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง
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กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค 
  งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 
         ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

 อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) BLA 49,300.0000        1,281,800.00     1.01                 -

บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) IVL 89,700.0000        3,991,650.00     3.16                 -

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) PTTGC 88,900.0000        5,578,475.00     4.41                 -

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) BGRIM 55,000.0000        2,516,250.00     1.99                 -

บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ESSO 146,700.0000      1,224,945.00     0.97                 -

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) GPSC 38,000.0000        2,926,000.00     2.31                 -

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) GULF 76,370.0000        2,558,395.00     2.02                 -

บรษิทั ปตท. น ้ามนัและการค้าปลกี จ ากดั (มหาชน) OR 1,648.0000          53,148.00         0.04                 -

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTT 125,000.0000      5,125,000.00     4.05                 -

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) PTTEP 33,400.0000        3,807,600.00     3.01                 -

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) RATCH 44,600.0000        2,285,750.00     1.81                 -

บรษิทั สตาร์ ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จ ากดั (มหาชน) SPRC 137,600.0000      1,238,400.00     0.98                 -

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) TOP 42,900.0000        2,606,175.00     2.06                 -

บรษิทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) AMATA 99,100.0000        1,882,900.00     1.49                 -

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) AP 238,600.0000      1,956,520.00     1.55                 -

บรษิทั แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) AWC 358,900.0000      1,830,390.00     1.45                 -

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) CPN 24,100.0000        1,403,825.00     1.11                 -

บรษิทั แลนด์แอนด์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) LH 310,500.0000      2,654,775.00     2.10                 -

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล ์ จ ากดั (มหาชน) CPALL 38,500.0000        2,666,125.00     2.11                 -

บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) CRC 70,400.0000        2,622,400.00     2.07                 -

บรษิทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) DOHOME 65,200.0000        1,304,000.00     1.03                 -

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) HMPRO 65,100.0000        963,480.00       0.76                 -

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) CBG 9,300.0000          1,199,700.00     0.95                 -

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) CPF 44,800.0000        1,321,600.00     1.04                 -

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) MINT 116,395.0000      3,782,837.50     2.99                 -

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอรคื เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) JMT-W3 5,306.0000          69,508.60         0.06                 - 26 พฤษภาคม 2565

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) SAWAD-W2 2.0000               38.80              -                  - 31 กรกฎาคม 2568

บรษิทั ย ูซติี้ จ ากดั (มหาชน) U-W4 36,994,310.0000  369,943.10       0.29                 - 9 มนีาคม 2566

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) MINT-W7 281.0000            3,203.40          -                  - 31 กรกฎาคม 2566

126,499,174.90  100.00              

126,499,174.90  100.00                 

รวม หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

รวมเงินลงทนุ - 100% (ราคาทนุ 110,799,278.26 บาท) 

ประกนัภยัและประกนัชวีติ

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

พลงังานและสาธารณูปโภค

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

อาหารและเครื่องดื่ม

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

พาณิชย์

อาหารและเครื่องดื่ม

ใบส าคญัแสดงสทิธิ

เงนิทุนและหลกัทรพัย์
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กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค  
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงนิปันผล 817,393.77
รายได้จากดอกเบีย้ 3,653.24

รวมรายได้ 821,047.01
ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ                                                                               816,784.23
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์                                                                       14,702.25
ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน                                                                              163,356.79
ค่าสอบบญัชี 29,917.16
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ 835,224.48

รวมค่าใช้จ่าย 1,859,984.91
รายได้จากการลงทุนสทุธิ (1,038,937.90)
รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 11,965,608.38
ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิน้ 19,282,588.16

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ 31,248,196.54
การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน 30,209,258.64

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงานแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 14,441,975.16     
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 12,433,380.17     
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 3,333,903.31       
ชนดิช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์ 30,209,258.64     


