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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 โดยมมีลูค่าการลงทุนสุทธใินตราสารทุน (net 

exposure) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน โดยเน้น

ลงทุนในหลกัทรพัย์ไม่เกิน 10 หลกัทรพัย์ที่คดัเลอืกแล้ว โดยจะพิจารณาจากหลกัเกณฑ์การคดัเลอืก 

ดงัน้ี 

 1 พจิารณาเลอืกลงทุนในตราสารทุนทีม่ปัีจจยัพืน้ฐานด ีหรอืแนวโน้มการเตบิโตสงูในอนาคตและ/หรอื 

 2 พจิารณาเลอืกลงทุนจากผลประกอบการปัจจุบนัและ/หรอื 

 3 พจิารณาเลอืกลงทุนจากแนวโน้มของผลประกอบการในอนาคต โดยพจิารณาจากรายไดท้ีอ่าจปรบัตวั

เพิม่ขึน้ หรอื ผลประกอบการทีด่ขี ึน้ หรอื ผลก าไรทีส่งูขึน้  

 ทัง้น้ี ผู้จดัการกองทุนจะพจิารณาเลอืกลงทุนใหส้อดคล้องตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด และ/หรอืพจิารณา

ปรบัหลกัทรพัย์ที่ลงทุน และ/หรือจ านวนหลกัทรพัย์ที่ลงทุนซึ่งอาจมากกว่า 10 หลกัทรพัย์ เพื่อให้

สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และ/หรอืเป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว บรษิทัจดัการขอ

สงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง และ/หรอืเพิ่มเติมหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกทรพัย์โดยค านึงถึงประโยชน์     

ผู้ถือหน่วยเป็นส าคญั ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะพิจารณาจากหลกัเกณฑ์ (1) และ/หรอื (2) และ/หรอื (3) 

รวมถงึการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสาร 

 ส่วนที่เหลอือาจพจิารณาลงทุนใน ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสารทางการเงนิ เงนิฝากและ       

/หรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ใบส าคญัแสดงสทิธิอ์นุพนัธ์ หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS 

หน่วยลงทุนของกองทุนอสงัหารมิทรพัย์ / REITs หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสรา้งพื้นฐาน (Infra) หรอื

กองทุนรวมอีทเีอฟ (ETF) เป็นต้น ตลอดจนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น

ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดใหล้งทุนได ้ 

 กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถึงวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง 

(Hedging) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบงัคบั และปัจจยัอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ทศิทางราคาหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่าย เป็นตน้ 

 ทัง้น้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีทีม่อีันดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) 

ต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) และ/หรอืตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขาย



 

 

3 

 

กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหน้ีทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated) ตราสาร

ทุนของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนซื้อขายในตลาด (Unlisted Securities) นอกจากน้ี กองทุนอาจเขา้ท า

ธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) และ/หรอืธุรกรรมประเภทการให้ยมืหลกัทรพัย ์

(securities lending) 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มกีารแก้ไขเพิม่เติมประกาศที่

เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนน้ีในภายหลงั รวมถึง

กฎเกณฑ์การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงนโยบายการลงทุนอื่นใด บรษิัท

จดัการจะด าเนินการปรบันโยบายการลงทุนดงักล่าวเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และใหถ้ือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุน

แลว้ 
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เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพคิ  

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

ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2562 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2563 มาเพื่อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

ในเดอืน ต.ค. 2562 ดชันีตลาดหลกัทรพัย์ผนัผวนในทศิทางลงเนื่องจากนักลงทุนกงัวลต่อภาวะเศรษฐกจิชะลอตวั 
หลงัจากตวัเลขชี้น าเศรษฐกจิของไทยในหลายกจิกรรมยงัหดตวัลงอย่างต่อเนื่อง น าโดย ดชันีความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคเดอืน 
ก.ย. ต ่าสุดในรอบ 3 ปี, ตวัเลขส่งออกเดอืน ก.ย. หดตวัต่อเนื่องอกี 1.4% ส่งผลใหย้อดรวม 9M19 ตดิลบ 2.1%, หน่วยงาน
ทางเศรษฐกิจทยอยลดเป้า GDP ของไทยในปีนี้ลง อาทิ World bank ลดคาดการณ์ GDP ไทยปีนี้เป็น 2.7% จากเดิม 
3.5% และ IMF ลดคาดการณ์ GDP ของไทยปีนี้เหลอืขยายตวั 2.9% จากเดมิคาดขยายตวั 3.5% ปัจจยัลบดงักล่าวกดดนั
ใหน้ักลงทุนเทขายหุน้ในกลุ่มธนาคารเพราะเชือ่ว่าเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัจะท าใหอ้ตัราการเตบิโตของสนิเชื่อลดลงและยงัน ามา
ซึ่งหนี้ NPLs ที่สูงขึ้น อีกทัง้ยงัมกีารขายหุ้นในกลุ่ม Real sector เพื่อลดความเสี่ยงก่อนที่บรษิัทเหล่านี้จะประกาศงบๆ   
ไตรมาส 3/2562 โดยคาดว่าผลประกอบการของบรษิัทจดทะเบยีนส่วนใหญ่จะออกมาไม่ด ีโดยเฉพาะกลุ่มธุรกจิโรงกลัน่
และปิโตรเคม ีโดยมลูค่าการซื้อขายเฉลีย่เดอืน ต.ค. 2562 49,577 ลา้นบาท ลดลง 12.6%mom นักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ
2,325 ลา้นบาท  

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน พ.ย. 2562 ซื้อขายดว้ยความผนัผวนค่อนขา้งสูง ตามปัจจยัทัง้ต่างประเทศและในประเทศที่
มีทัง้บวกและลบคละกัน ก่อนที่ดชันีฯ จะปิดไม่เปลี่ยนแปลงมากนักจากสิ้นเดือน ต.ค. โดยดชันีตลาดหุ้นไทยปรบัขึ้น
ค่อนขา้งดใีนสปัดาห์แรกของเดอืน รบัข่าวบวกจากต่างประเทศเกี่ยวกบัโอกาสที่จะเกิดดลีการค้าระหว่างสหรฐัฯ และจนี 
และความเสีย่งที่ลดลงต่อเศรษฐกจิสหรฐัฯ ถดถอย อย่างไรกด็ตีลาดหุ้นไทยเผชญิแรงขายค่อนขา้งมากในช่วงกลางเดอืน 
จากปัจจัยลบประกอบด้วย 1) กระแสข่าวเกี่ยวกับการเจรจาการค้าและดีลการค้าพลิกมาเป็นลบเป็นช่วงๆ 2)                 
ผลประกอบการ บจ.ไทยไตรมาส 3/2562 ต ่ากว่าทีน่ักวเิคราะห์คาดการณ์ และ 3) ตวัเลข GDP ไตรมาส 3/2562 ของไทย
เตบิโตต ่ากว่าทีต่ลาดคาดการณ์ไว ้ทัง้นี้ในช่วงสปัดาห์สุดทา้ยของเดอืน ดชันี SET ฟ้ืนตวัจากที่ลงไปทดสอบแถวๆ ระดบั
ต ่าสุดของรอบ ที่ 1,580 จุด ตามข่าวการเจรจาการค้าที่กลบัมาเป็นบวกอีกครัง้ ผนวกกับการทยอยประกาศมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกจิของรฐับาลไทยก่อนทีต่ลาดหุน้จะผนัผวนทางลงอกีครัง้ช่วงสิน้เดอืน หลงัทรมัป์ลงนามในกฎหมายตดิตาม
ความเป็นอสิระของฮ่องกง ซึง่ส่งผลใหท้างการจนีแถลงประณามสหรฐัฯ และสรา้งความกงัวลต่อการเจรจาการคา้ 

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ธ.ค. 2562 ยงัคงซื้อขายดว้ยความผนัผวนทีส่งู โดย SET Index แกว่งตวัลงในช่วงครึง่แรก
ของเดอืน ไปท าจุดต ่าสุดของเดอืน ที ่1,543.22 เมื่อวนัที ่17 ธ.ค. ดว้ยแรงกดดนัจากแนวโน้มเศรษฐกจิไทยทีย่งัอยู่ในช่วง
ถูกปรบัลดประมาณการต่อเน่ือง ทัง้ส าหรบัปี 2562 และปี 2563 ผนวกกบัความกงัวลต่อปัจจยัการเมอืงทัง้ประเด็นความ
เคลื่อนไหวนอกสภา และคะแนนเสยีงของรฐับาลในสภาฯ ทีไ่ม่ไดแ้ขง็แกร่งมากนัก อย่างไรกด็ ีในช่วงครึง่หลังของเดอืนนัน้ 
SET Index ฟ้ืนตวัไดบ้้างแมป้รมิาณการซื้อขายจะค่อนขา้งเบาบางและยงัไม่การยนืยนัการปรบัตวัขึน้ชดัเจนมากนัก โดย
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ปัจจยัสนับสนุนการรบีาวดไ์ดแ้ก่ 1) ประเดน็การเจรจาการคา้ระหว่างสหรฐัฯ และจนี ซึ่งสามารถตกลงดลีการคา้ในเฟสแรก
ได ้และจะมกีารลงนามกนัหลงัช่วงหยุดปีใหม่ 2) การฟ้ืนตวัของราคาน ้ามนัดบิซึง่ไดส่้งผลดตี่อหุน้ตวัหลกัๆ ในกลุ่มพลงังาน
และกลุ่มปิโตรเคม ี3) แรงซื้อกลบัในหุน้จ าพวกทีเ่รยีกว่า Global Cyclical Plays ทีร่าคาหุน้ไดป้รบัลดลงค่อนขา้งมากในช่วง
ก่อนหน้านี้ โดยมปัีจจยักระตุ้นราคาหุ้นจากแนวโน้มภาคการผลติและแนวโน้มการคา้ของโลกทีน่่าจะดูดขีึน้บ้างในปี 2563 
ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดเดอืน ธ.ค. และปี 2562 ที ่1,579.84 จุด ลดลง 0.68% จากเดอืนก่อนหน้า ดว้ยมูลค่าการซื้อขายเฉลีย่ 4.68 
หมื่นล้านบาท (5.20 หมื่นล้านบาทในเดอืน พ.ย.) ดา้นนักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ2.45 หมื่นลา้นบาท นักลงทุนสถาบนัใน
ประเทศซื้อสุทธ ิ2.48 หมื่นล้านบาท พอร์ต บล. ขายสุทธ ิ1.9 พนัล้านบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ1.6 พนัล้าน
บาท  

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ม.ค. 2563 ปรบัตวัลดลงค่อนขา้งแรง และซื้อขายดว้ยความผนัผวนสูง โดยในช่วงครึง่แรก
ของเดอืน SET Index ซื้อขายอยู่ในกรอบแคบๆ และมชี่วงปรบัขึน้ไดบ้้าง หลงัจากนักลงทุนมคีวามหวงัมากขึน้ต่อการฟ้ืน
ตวัของเศรษฐกิจโลกหลงัจากสหรฐัฯ และจนีบรรลุดลีการคา้เฟสที่ 1 ได้ ณ วนัที่ 15 ม.ค. อย่างไรก็ดใีนช่วงครึง่หลงัของ
เดอืน พบว่าภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเป็นลบมากขึ้นอย่างชดัเจน หลงัจากประเทศจนีมกีารระบาดอย่างหนักของ 
Coronavirus และพบการติดเชื้อในต่างประเทศเป็นครัง้แรกในวนัที่ 20 ม.ค. ส่งผลให้ทางการจนีตดัสนิใจห้าม package 
tour ในประเทศจนีท าการขายทวัร์ให้นักท่องเที่ยว กระทบแนวโน้มการท่องเที่ยวและเศรษฐกจิไทยอย่างมนีัยส าคญั และ
น าไปสู่การปรบัลดประมาณการเศรษฐกจิเพิม่เตมิในช่วงหลายวนัทีผ่่านมา นอกจากนี้ประเดน็เศรษฐกจิภายในประเทศกม็ี
ความไม่แน่นอนมากขึน้ หลงัจากประเดน็การเสยีบบตัรแทนกนัของ ส.ส. บางราย ท าใหต้้องมกีารยื่นศาลฯ ตคีวาม พ.ร.บ. 
งบประมาณปี 2563 ที่ผ่านสภาฯ ไปแล้ว... ดชันีฯ ปิดที่ 1,514.14 ลดลง 4.16% ดว้ยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวนัที ่6.25 
หมื่นล้านบาท (4.68 หมื่นล้านบาทในเดือน ธ.ค. 2562) ด้านนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1.73 หมื่นล้านบาท สถาบัน
ภายในประเทศขายสุทธ ิ1.23 หมื่นลา้นบาท พอรต์ บล. ขายสุทธ ิ821 ลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ3.05 หมื่น
ลา้นบาท  

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ก.พ. 2563 ปรบัตวัลดลงแรงมาก โดยปัจจยัลบทีส่ าคญัไดแ้ก่การระบาดของโคโรนาไวรสั 
Covid-19 ทีก่ระจายออกไปในหลายทวปี ไม่เพยีงแต่ในประเทศจนีเท่านัน้ ส่งผลใหค้วามเสีย่งของเศรษฐกจิโลกชะลอตวัได้
ยกระดบัขึน้ค่อนขา้งมาก ขณะทีก่ารบรหิารจดัการไวรสัดงักล่าวภายในประเทศไทย เผชญิความทา้ทายมากขึน้ หลงัจากมี
ผูป่้วยที่ปกปิดขอ้มูลการเดนิทางส่งผลให้ประชาชนจ านวนหนึ่งมคีวามเสี่ยงจะติดไวรสั ซึ่งประเด็นข่าวดงักล่าวได้กดดนั 
SET Index อย่างหนักในช่วงปลายเดอืน ก.พ. ทัง้นี้ในเดอืน ก.พ. ยงัเป็นช่วงรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/2562 ซึ่ง
ตัวเลขผลประกอบการส่วนใหญ่ออกมาไม่สดใส เป็นปัจจยักดดนัราคาหุ้นอีกทางหนึ่ง เนื่องจากมีโอกาสค่อนข้างสูงที่
นักวเิคราะห์จะทยอยปรบัลดประมาณการ GDP และ EPS ของตลาดหุ้นไทยอกีรอบหนึ่งจากปัจจยัลบต่างๆ ขา้งต้น และ
เราพบว่าปัจจยัลบต่างๆ ดงักล่าวได้บดบงัพฒันาการเชงิบวกทางการเมอืงหลายประการในเดอืน ก.พ. ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดที ่
1,340.52 ลดลง 11.5% ดว้ยมลูค่าการซื้อขายเฉลีย่ต่อวนัที ่6.52 หมื่นลา้นบาท (6.25 หมื่นลา้นบาทในเดอืน ม.ค.) ดา้นนัก
ลงทุนต่างประเทศขายสุทธ ิ1.96 หมื่นลา้นบาท นักลงทุนสถาบนัภายในประเทศขายสุทธ ิ3.9 พนัลา้นบาท พอรต์ บบล. ซื้อ
สุทธ ิ39 ลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ2.35 หมื่นลา้นบาท 

ตลาดหุ้นไทยในเดือน มี.ค. 2563 ปรบัตัวลดลงรุนแรงมาก เนื่องจากปัจจยัลบที่มีนัยส าคญัต่อเศรษฐกิจโลก 
เศรษฐกจิไทย และแนวโน้มก าไร บจ. กล่าวคอืไวรสั Covid-19 ระบาดไปทัว่โลก โดยเฉพาะในประเทศหลกัๆ อย่างสหรฐัฯ 
และยูโรโซน ส่งผลให้ทศิทาง GDP โลกปีนี้น่าจะเขา้สู่ภาวะถดถอย และน่าจะกระทบเศรษฐกจิไทยเช่นกนั ขณะทีท่างการ
ไทยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและสัง่ปิดห้างรา้น สถานบนัเทงิต่างๆ ส่งผลให้กจิกรรมทางเศรษฐกจิในเดอืนม.ีค. น่าจะ
ชะลอตวัมากต่อเน่ืองไปในเดอืน เม.ย. เช่นกนั ทัง้นี้แนวโน้ม GDP ของประเทศไทยปีนี้น่าจะตดิลบเช่นกนั ส่งผลใหก้ าไร 
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กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

บจ. มโีอกาสชะลอตวัมากกว่าทีป่ระเมนิ ณ ขณะนี้ ขณะทีหุ่น้กลุ่มพลงังานซึ่งมนี ้าหนักในการค านวณดชันีฯ ค่อนขา้งสูง ก็
ไดร้บัผลกระทบค่อนขา้งมากจากสงครามราคาน ้ามนัทีเ่กดิขึน้อย่างชดัเจนหลงัจากทีป่ระชุม OPEC+ เมื่อตน้เดอืน ม.ีค. ไม่
สามารถหาขอ้สรุปใดๆ เกี่ยวกบัการลดปรมิาณการผลติได ้ส่งผลใหร้าคาน ้ามนัดบิร่วงรุนแรงในช่วงหลายสปัดาห์ทีผ่่านมา 
โดยในเดอืนที่แล้ว ดชันีฯ ปิดที่ 1,125.86 ลดลง 16.0% ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 7.13 หมื่นล้านบาท (6.52 หมื่นล้าน
บาทในเดอืน ก.พ.) ดา้นนักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ7.84 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ4.24 หมื่นลา้น
บาท พอรต์ บล. ขายสุทธ ิ6.6 พนัลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ4.26 หมื่นลา้นบาท  
 
 

บรษิทัขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสงู ทีไ่ดม้อบความไวว้างใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิัทยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสูงที่สุดต่อไป  และหาก

ท่านมขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั หมายเลข

โทรศพัท ์02-286-3484 หรอืทีอ่เีมล์ 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 
กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (ชนิดสะสมมูลค่า) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
 

 
 

 
 

 
 
 
   

 ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
 

 
 

 
      

 
 
 
 

    

   ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิ่งยนืยนัถงึ
ผลการด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
  

 
รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 
 
 
 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
     มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 197,357,981.65              105.70           

เงนิฝากธนาคาร 42,679,054.55                22.86            

หุน้สามญั 152,577,427.10              81.71            

หน่วยลงทุน 2,101,500.00                 1.13              

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (10,634,406.66)               (5.70)             

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 186,723,574.99                  100.00             

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 22.86 42,654,503.62 42,679,054.55

          รวมเงินฝากธนาคาร 22.86 42,679,054.55

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 2.17 214,300.00 4,050,270.00

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) 2.70 2,400,800.00 5,041,680.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 3.35 123,300.00 6,257,475.00

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 1.02 208,700.00 1,899,170.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.09 262,800.00 2,036,700.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1.06 72,900.00 1,986,525.00

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 1.51 80,600.00 2,821,000.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 1.03 45,170.00 1,919,725.00

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 2.46 229,300.00 4,586,000.00

     หมวดธุรกจิชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) 0.50 40,200.00 924,600.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2.11 96,900.00 3,948,675.00

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 2.70 100,700.00 5,035,000.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 5.96 55,400.00 11,135,400.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.98 18,300.00 1,839,150.00

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.50 40,200.00 2,803,950.00

     หมวดธุรกจิบรกิาร

บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ากดั (มหาชน) 1.09 281,600.00 2,027,520.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 3.00 83,400.00 5,608,650.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 0.53 32,400.00 988,200.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 3.44 42,800.00 6,420,000.00

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 1.44 47,100.00 2,684,700.00

บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 4.03 592,800.00 7,528,560.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.96 45,000.00 1,788,750.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 5.08 308,600.00 9,489,450.00

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 4.00 32,300.00 7,461,300.00

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) 0.59 32,800.00 1,107,000.00

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 3.88 127,100.00 7,244,700.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

บรษิทั ย ูซติี้ จ ากดั (มหาชน) 0.20 36,994,310.00 369,943.10

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
  มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 1.48 176,600.00 2,754,960.00

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 5.65 172,800.00 10,540,800.00

บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.44 96,000.00 2,688,000.00

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 2.50 115,100.00 4,661,550.00

บรษิทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 1.01 57,200.00 1,887,600.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 3.28 18,900.00 6,123,600.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.53 45,000.00 2,857,500.00

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 3.91 300,500.00 7,302,150.00

บรษิทั ไทยยเูนีย่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.50 68,300.00 942,540.00

บรษิทั อาร์ แอนด์ บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จ ากดั (มหาชน) 0.59 299,900.00 1,097,634.00

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 1.46 76,000.00 2,717,000.00

          รวมหุ้นสามญั 81.71 152,577,427.10

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 1.13 140,100.00 2,101,500.00

          รวมหน่วยลงทนุ 1.13 2,101,500.00

รวมเงินลงทนุ 105.70 197,357,981.65

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -5.70 -10,634,406.66

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 186,723,574.99

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือ ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวามเสีย่งต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน 
ซึง่อาจส่งใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสงูมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑต์ ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยต้องอาศยัเงือ่นไขทีเ่อื้ออ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ อย่างมาก
จงึจะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

D เป็นระดบัที่อยู่ในสภาวะผิดนัดช าระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตาม
ก าหนด 

อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ยเพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของ
อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

ประเภท ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 42,679,054.55                  
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กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะไดร้บัความ

คุ้มครองจากการผิดนัดช าระหนี้ที่ดีกว่าอนัดบัเครดิตในระดบัอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รบัอันดับเครดิตในระดับ

ดงักล่าวซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระ

หนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภททีจ่ ัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ ในตระกูลเงินบาท ซึง่สะท้อน

ความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็น

สกุลเงนิตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ TRIS Rating ยงัก าหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดติ” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปไดข้องการ

เปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะ

เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ

ช าระหนี้ของหน่วยงานนัน้ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลีย่นแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลี่ยนแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของอนัดบัความน่าเชือ่ถอืภายในประเทศไทย ซึง่ก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถือนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่มคีวามเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้
ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้า
ประกนัโดยรฐับาล 
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กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

AA(tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้สูงมากเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดย
ระดบัความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ไดต้รงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

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

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ต ่าอย่างมีนัยส าคญัเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย การปฏิบตัิตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปได้ในปัจจุบนั แต่
ความมัน่คงยังจ ากัดอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คืนตามก าหนดเวลาอย่าง
ต่อเนื่องนัน้ไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

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

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้
ในปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สงูสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใตอ้นัดบัความน่าเชื่อถอืน้ีจะมอบใหส้ าหรบัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิล้ว

จะก าหนดให้กบัตราสารทางการเงนิที่ออกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีที่มรีะดบัความน่าเชื่อถอืสูงเป็น

พเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่า

พอใจเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ด ีระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าว
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จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารที่ได้รบัการจดั

อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน

สูงเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามข้อ

ผกูพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชีพ้เิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะ

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

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื

ในระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ให้
นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืให้
สงูขึน้ “สญัญาณลบ” จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความ
น่าเชื่อถอือาจจะไดร้บัการปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบั
ช่วงระยะเวลาสัน้ๆ 
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รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 

 
 
 
 

 
รายชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 
 

 
รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

รอบ 6 เดือนระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 

  
 

 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ -                              -            

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 42,679,054.55                22.86         

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                              -            

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                              -            

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 ADVANC 5.96

2 CPALL 5.65

3 PTT 5.08

4 TTW 4.03

5 EGCO 4.00

6 CPF 3.91

7 RATCH 3.88

8 GULF 3.44

9 AOT 3.35

10 SCC 3.28บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล์  จ ากดั (มหาชน)

ช่ือหลกัทรพัย์

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูตอ่มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 
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การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสยีงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสยีงได้ที่ website ของ

บรษิทัจดัการ www.lhfund.co.th 

 
รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพคิ มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2562 
ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2563 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)     

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนรวม ไดท้ี่บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั www.lhfund.co.th และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 
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 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 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

http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
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ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563   

 
 

                     หมายเหตุ *รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 
 
 
  

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
  มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 
 

 
 
 
 
 
 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 545,692.53 12.81

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  577,664.53 13.57

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)  130,883.08 3.07

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 91,879.51 2.18

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 73,249.06 1.72

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 390,183.73 9.16

7 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 101,797.84 2.39

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  532,397.80 12.50

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 123,062.62 2.89

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 554,529.08 13.02

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 230,090.22 5.40

12 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 114,592.03 2.69

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  147,892.14 3.47

14 บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 644,402.64 15.13

4,258,316.81 100.00รวม

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพคิ 3.9183
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กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี  31 มีนาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 1,946.19 0.670 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 35.03 0.012 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.10

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 389.24 0.134 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 29.99 0.010 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 4.91 0.002 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 2,405.36 0.828

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 4,258.32 1.465 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั(ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค  
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม  (ราคาทุน 168,834,144.62 บาท) 154,678,927.10
เงนิฝากธนาคาร 42,654,503.62
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ 1,496,683.93
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 1,631,485.05       
สนิทรพัยอ์ืน่ -                    
รวมสนิทรพัย์ 200,461,599.70

หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 331,467.29          
เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 13,378,159.71
เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน -                    
หนี้สนิอืน่ 28,397.71           
รวมหนี้สนิ 13,738,024.71      
สนิทรพัยส์ทุธิ 186,723,574.99

สนิทรพัยส์ทุธิ
ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 289,057,617.41
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล 7,666,635.24
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน (110,000,677.66)
สนิทรพัยส์ทุธิ 186,723,574.99

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 6.5683               
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 6.5679               
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 6.2288               

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 15,655,197.1724  
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 4,008,715.4348    
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 9,241,849.1331    

28,905,761.7403  
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กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

            ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) BAM 229,300.0000     4,586,000.00     2.96 -

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTC 72,900.0000      1,986,525.00     1.28 -

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) MTC 80,600.0000      2,821,000.00     1.82 -

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) SAWAD 45,170.0000      1,919,725.00     1.24 -

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) ADVANC 55,400.0000      11,135,400.00    7.20 -

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั DIF 140,100.0000     2,101,500.00     1.36 -

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ากดั (มหาชน) DTAC 96,900.0000      3,948,675.00     2.55 -

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) INTUCH 100,700.0000     5,035,000.00     3.25 -

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) BDMS 214,300.0000     4,050,270.00     2.62 -

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) CHG 2,400,800.0000  5,041,680.00     3.26 -

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) AOT 123,300.0000     6,257,475.00     4.05 -

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BEM 262,800.0000     2,036,700.00     1.32 -

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) BTS 208,700.0000     1,899,170.00     1.23 -

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) HANA 40,200.0000      924,600.00        0.60 -

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BBL 18,300.0000      1,839,150.00     1.19 -

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TISCO 40,200.0000      2,803,950.00     1.81 -

บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ากดั (มหาชน) SISB 281,600.0000     2,027,520.00     1.31 -

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) TQM 83,400.0000      5,608,650.00     3.63 -

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) PTTGC 32,400.0000      988,200.00        0.64 -

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) BGRIM 45,000.0000      1,788,750.00     1.16 -

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) EA 32,800.0000      1,107,000.00     0.72 -

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) EGCO 32,300.0000      7,461,300.00     4.82 -

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) GPSC 47,100.0000      2,684,700.00     1.74 -

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) GULF 42,800.0000      6,420,000.00     4.15 -

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTT 308,600.0000     9,489,450.00     6.13 -

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) RATCH 127,100.0000     7,244,700.00     4.68 -

บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) TTW 592,800.0000     7,528,560.00     4.87 -

พลงังานและสาธารณูปโภค

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

ชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

ธนาคาร

บรกิาร

ประกนัภยัและประกนัชวีติ

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

หุน้สามญั

เงนิทุนและหลกัทรพัย์

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

การแพทย์

ขนสง่และโลจสิตกิส์
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กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค 
  งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 
         ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) BJC 115,100.0000     4,661,550.00     3.01 -

บรษิทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) COM7 176,600.0000     2,754,960.00     1.78 -

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล ์ จ ากดั (มหาชน) CPALL 172,800.0000     10,540,800.00    6.81 -

บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) CRC 96,000.0000      2,688,000.00     1.74 -

บรษิทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) MAKRO 57,200.0000      1,887,600.00     1.22 -

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) SCC 18,900.0000      6,123,600.00     3.96 -

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) CBG 45,000.0000      2,857,500.00     1.85 -

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) CPF 300,500.0000     7,302,150.00     4.72 -

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) OSP 76,000.0000      2,717,000.00     1.76 -

บรษิทั อาร์ แอนด์ บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จ ากดั (มหาชน) RBF 299,900.0000     1,097,634.00     0.71 -

บรษิทั ไทยยเูนีย่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TU 68,300.0000      942,540.00        0.61 -

บรษิทั ย ูซติี้ จ ากดั (มหาชน) U-W4 36,994,310.0000 369,943.10        0.24 - 9 มนีาคม 2566

154,678,927.10  100.00

154,678,927.10   100.00รวมเงินลงทนุ - 100% (ราคาทนุ 168,834,144.62 บาท) 

วสัดุก่อสรา้ง

อาหารและเครื่องดื่ม

ใบส าคญัแสดงสทิธิ

รวม หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

พาณิชย์
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กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค  
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี  31 มีนาคม 2563 
 

 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงนิปันผล 2,575,606.15
รายได้จากดอกเบีย้ 52,248.23
รายได้อืน่ -                  

รวมรายได้ 2,627,854.38
ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ                                                                               1,946,186.43
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์                                                                       35,031.37
ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน                                                                              389,237.23
ค่าสอบบญัชี 29,999.19
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ 2,048,122.14

รวมค่าใช้จ่าย 4,448,576.36
รายได้จากการลงทุนสทุธิ (1,820,721.98)
รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (68,479,631.25)
ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิน้ (16,936,515.39)

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ (85,416,146.64)
การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน (87,236,868.62)

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงานแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิบุคคลธรรมดาชนดิสะสมมลูค่า (42,267,271.66)
ชนดิผูล้งทุนสถาบนัชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (13,291,357.31)
ชนดิจ่ายเงนิปันผล (31,678,239.65)

(87,236,868.62)


