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              กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค              

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิดตราสารทุน 

นโยบายการลงทุน : กองทุนมนีโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศ โดยมมีูลค่าการลงทุนสุทธใินตราสารทุน 

(net exposure) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดย

เน้นลงทุนในหลกัทรพัย์ไม่เกิน 10 หลกัทรพัย์ที่คัดเลือกแล้ว โดยจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์การ

คดัเลอืก ดงันี้ 

1 พจิารณาเลอืกลงทุนในตราสารทุนทีม่ปัีจจยัพืน้ฐานด ีหรอืแนวโน้มการเตบิโตสงูในอนาคตและ/หรอื 

2 พจิารณาเลอืกลงทุนจากผลประกอบการปัจจุบนัและ/หรอื 

3 พิจารณาเลือกลงทุนจากแนวโน้มของผลประกอบการในอนาคต โดยพิจารณาจากรายได้ที่อาจ

ปรบัตวัเพิม่ขึน้ หรอื ผลประกอบการทีด่ขี ึน้ หรอื ผลก าไรทีส่งูขึน้  

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทุนจะพจิารณาเลอืกลงทุนใหส้อดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด และ/หรอืพจิารณา

ปรบัหลกัทรพัย์ที่ลงทุน และ/หรอืจ านวนหลกัทรพัย์ที่ลงทุนซึ่งอาจมากกว่า 10 หลกัทรพัย์ เพื่อให้

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

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยถือว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ บรษิทัจดัการ

ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง และ/หรอืเพิม่เตมิหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกทรพัยโ์ดยค านึงถึงประโยชน์

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

รวมถงึการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสาร 

ส่วนที่เหลอือาจพจิารณาลงทุนใน ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงนิ เงนิฝากและ/

หรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ใบส าคญัแสดงสทิธิอ์นุพนัธ์ หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS 

หน่วยลงทุนของกองทุนอสงัหารมิทรพัย์ / REITs หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infra) 

หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟ (ETF) และ/หรอืหน่วย private equity ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. เป็นต้น ตลอดจนหลักทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดใหล้งทุนได ้ 

กองทุนอาจลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการ

บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถึงวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง 

(Hedging) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบงัคบั และปัจจยัอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ทศิทางราคาหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่าย เป็นตน้ 
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              กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรอืผูอ้อก ( Issue/Issuer) 

ต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และ/หรอืตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขาย

ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated) ตราสาร

ทุนของบรษิัททีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนซือ้ขายในตลาด (Unlisted Securities) นอกจากนี้ กองทุนอาจเขา้ท า

ธุรกรรมการซื้อโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) และ/หรอืธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์

(securities lending) 
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              กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพคิ              

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

ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2561 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2562 มาเพื่อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

ตลาดหลกัทรพัยเ์คลื่อนไหวผนัผวนในทศิทางลงตลอดทัง้เดอืนตุลาคม - ธนัวาคม 2561 จากหลายปัจจยัลบรุมกดดนั 
โดยเฉพาะปัจจยัจากภายนอกซึง่ตลาดยงัวติกกงัวลกบัปัญหาสงครามการคา้ระหว่างจนีและสหรฐัทีย่งัยดืเยือ้ รวมถงึความกงัวล
เรื่องสงครามทางการคา้ระหว่างสหรฐักบัจนีซึง่ไดส้ง่ผลต่อเศรษฐกจิจนีหลงัประกาศ GDP ไตรมาส 3/2561 ขยายตวัเพยีง 6.5% 
ต ่าสุดในรอบ 9 ปี ประกอบกบัการส่งออกเดอืนกันยายน 2561 ทีห่ดตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 19 เดอืน และ จ านวนนักท่องเทีย่ว
จนีเดอืนกนัยายน หดตวัต่อเนื่องเป็นเดอืนที ่3 

โดยคณะกรรมการนโยบายการเงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มมีติ 5:2 ให้ขึ้นอตัราดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.75%     

ในการประชุมเดอืนตุลาคม 2561 นับเป็นการขึน้อตัราดอกเบี้ยครัง้แรกในรอบ 7 ปี แต่ลดคาดการณ์ GDP ปีนี้และปีหน้าเป็น 

4.2% และ 4.1% จากเดมิ 4.4% และ 4.2% ตามล าดบั  

SET Index เดือนมกราคม 2562 ฟ้ืนตวัแรงตอบรบัปัจจยับวกจากในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการเจรจาเพื่อยุติ     

ขอ้พพิาทการคา้ระหว่างจนีและสหรฐัทีเ่ป็นไปอย่างราบรื่น รวมไปถงึการประชุมของคณะกรรมการโยบายการเงนิของสหรฐัทีม่ี

มตใิหค้งอตัราดอกเบีย้ทีร่ะดบั 2.5% และสง่สญัญาณชะลอขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีนี้หลงัจากทีข่ ึน้อตัราดอกเบีย้ไปแล้ว 4 ครัง้ในปี

ทีผ่่านมา สง่ผลให ้Fund Flow ไหลกลบัเขา้ตลาดเกดิใหม่รวมถงึตลาดหุน้ไทย ดา้นปัจจยัในประเทศนกัลงทุนตอบรบัข่าว กกต.

ประกาศวนัเลอืกตัง้อย่างเป็นทางการ โดยก าหนดใหว้นัที ่24 มีนาคม 2562 เป็นวนัเลอืกตัง้ทัว่ไป ช่วยสรา้งความชดัเจนใหก้บั

ตลาดและเรยีกความเชื่อมัน่ของนักลงทุนกลบัคนื โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนต่างชาตซิึ่งเดอืนมกราคม นักลงทุนต่างชาตเิขา้ซื้อ

สทุธใินตลาดหุน้ไทยเป็นครัง้แรกในรอบ 1 ปี โดยมยีอดซือ้สทุธ ิ6,722 ลา้นบาท 

ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2562 SET Index ปรบัเพิม่ขึน้ต่อเน่ืองจากเดอืนมกราคม หลงัจากทีม่ขี่าว โดนลัด ์ทรมัป์ ประกาศ

เลื่อนการขึน้ภาษนี าเขา้สนิคา้จากจนีออกไปจากวนัที ่1 มนีาคม 2562 

SET Index เดอืนมนีาคม 2562 เคลื่อนไหวผนัผวนในทศิทางลงเนื่องจากนักลงทุนกลบัมากงัวลต่อการชะลอตวัของ

เศรษฐกจิโลกหลงัจากบรรดาธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ทยอยปรบัลดคาดการณ์ GDP ในปีนี้และปีหน้า ขณะเดยีวกนั

ตลาดพนัธบตัรของสหรฐัเกดิภาวะ Invert yield curve หรอื เกดิสญัญาณเตอืนถงึภาวะเศรษฐกจิถดถอย นอกจากนี้นักลงทุนยงั

วติกกงัวลต่อปัญหาการเมอืงในประเทศหลงัจากผลการเลอืกตัง้ ส.ส. เมื่อวนัที ่24 มนีาคม 2562 ไม่มพีรรคใดไดเ้สยีงขา้งมาก



 

 

5 
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หรอืเกนิกึง่หนึ่งของจ านวน ส.ส. (250 คน) ท าใหก้ารจดัตัง้รฐับาลเป็นไปอย่างล่าชา้ และมโีอกาสทีร่ฐับาลใหม่จะเป็นรฐับาลผสม

บ่งชีถ้งึความไม่มเีสถยีรภาพในการบรหิารประเทศของรฐับาลในระยะยาว  

SET Index เดอืนเมษายน 2562 ปรบัตวัขึน้ในทศิทางเดยีวกบัตลาดหุ้นอื่นๆ ทัว่โลก เนื่องจากนักลงทุนคาดหวงัจนี

และสหรฐัจะบรรลุขอ้ตกลงเพื่อยุติปัญหาสงครามการค้า, การคลายกงัวลปัญหา Brexit หลงั EU เลื่อนเส้นตายให้องักฤษไป

จนถงึเดอืนตุลาคม 2561 และการคลายกงัวลสภาพคล่องในตลาดตงึตวั หลงั Fed สง่สญัญาณคงอตัราดอกเบีย้และจะยุตกิารลด

ขนาดงบดุล (Balance sheet)  

นอกจากนี้ตลาดหุน้ยงัมปัีจจยับวกเฉพาะตวัจาก MSCI ประกาศอนุมตัิใหร้วมการลงทุนใน NVDR ไวใ้นการค านวณ

ดชันีรอบใหม่ เริม่มผีล 29 พฤษภาคม 2562 และนกัลงทุนยงัเขา้ซือ้เกง็ก าไรผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2562 อย่างไรกต็าม

ดชันีเพิม่ขึน้ไดใ้นกรอบจ ากดัเท่านัน้เนื่องจากตลาดยงัมปัีจจยัเสีย่งจากปัญหาการเมอืงในประเทศคอยกดดนั 

ในเดอืนพฤษภาคม 2562 ตลาดปรบัตวัลงในทศิทางเดยีวกบัตลาดหุน้อื่นๆ ทัว่โลก เน่ืองจากนกัลงทุนกลบัมากงัวลกบั

ปัญหาสงครามการคา้หลงัจากสหรฐัประกาศปรบัขึน้ภาษนี าเขา้สนิคา้จากจนีรอบใหม่วงเงนิ 2 แสนลา้นดอลลาร ์เป็น 25% จาก

เดมิ 10% และพรอ้มทีจ่ะเรยีกเกบ็ภาษสีนิคา้น าเขา้จากจนีเพิม่อกี 3.25 แสนลา้นเหรยีญในอตัรา 25% ขณะทีจ่นีตอบโตด้ว้ยการ

ปรบัขึน้ภาษีน าเขา้สนิคา้จากสหรฐัมูลค่ารวมประมาณ 60,000 ลา้นเหรยีญ คลอบคลุมสนิคา้กว่า 5,000 รายการ โดยจะจดัเกบ็

ภาษีในหลายอตัราตัง้แต่ 5%-25% ขณะเดยีวกนัสหรฐัยงัประกาศแบนกลุ่มธุรกจิสนิคา้เทคโนโลยใีนจนี อาท ิหวัเว่ย แมส้ดุทา้ย

สหรฐัจะประกาศเลื่อนค าสัง่แบนดงักล่าวออกไปอกี 90 วนั แต่กไ็ม่ช่วยใหต้ลาดคลายกงัวลกบัปัญหาดงักล่าว นอกจากนี้ตลาด

หุน้บา้นเรายงัมปัีจจยักดดนัจากภายใน อาท ิตวัเลข GDP ประจ าไตรมาส 1/2562 ขยายตวั 2.8% ต ่าสดุในรอบ 4 ปี ความเสีย่ง

ทางการเมอืงเพิม่ขึน้หลงัการจดัตัง้รฐับาลเป็นไปอย่างล่าชา้ โดยนกัลงทุนต่างชาตขิายสทุธติัง้แต่ตน้ปี 2562 ที ่6,037 ลา้นบาท 

SET Index เดอืนมถุินายน 2562 ปรบัตวัขึน้อย่างร้อนแรง โดยมปัีจจยัหนุนหลกัมาจากการไหลเขา้ของ Fund flow 

ต่างชาต ิตอบรบั Fed และธนาคารกลางต่างๆ สง่สญัญาณลดอตัราดอกเบีย้และคาดว่าจะมกีารน าโครงการ QE กลบัมาใชก้นัอกี

ครัง้ ประเดน็น้ีกดดนัใหค้่าเงนิดอลลารส์หรฐัอ่อนค่า อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรของสหรฐัลดลงและต ่ากว่าเมื่อเทยีบกบัพนัธบตัร

ของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ กระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนย้ายของเงินลงทุนจากประเทศพัฒนาแล้วเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่มากขึ้น 

นอกจากนี้ตลาดหุน้บา้นเรายงัมปัีจจยับวกเฉพาะตวัจากการจดัตัง้รฐับาลใหม่จงึหนุนให ้Set Index ปรบัขึน้รอ้นแรง โดย SET 

Index เดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 110 จุด (+6.8%) ปิดที่ระดับ 1,730 จุด มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 59,640 ล้านบาท ทรงตัว 

2.6%mom นกัลงทุนต่างชาตซิือ้สทุธต่ิอเนื่องเป็นเดอืนที ่2 อกี 46,686 ลา้นบาท สง่ผลให ้2019YTD พลกิเป็นบวก 40,649 ลา้น

บาท 

SET Index เดอืนกรกฎาคม 2562 ตลาดหุน้พกัตวัหลงัจากที่ปรบัตวัขึน้อย่างรอ้นแรงกว่า 110 จุด (+6.8%) ในเดอืน 

มถุินายนทีผ่่านมา โดยในเดอืนนี้ตลาดยงัคงคาดหวงัเฟดจะปรบัลดอตัราดอกเบีย้ รฐับาลกลบัสูร่ะบอบประชาธปิไตยเตม็รปูแบบ 

สง่ผลใหส้ถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของต่างประเทศ อาท ิFitch rating และ Moody ปรบัเพิม่ Outlook ของประเทศขึน้จาก 

Stable เป็น Positive ส่งผลให้ Fund flow ต่างชาติยงัไหลเข้าตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามด้วยดชันีที่ปรบัขึ้น

รอ้นแรงไปแลว้ในเดอืนทีผ่่านมาท าให ้Valuation ของ SET เริม่ตงึตวั,ตวัเลขเศรษฐกจิยงัอ่อนแอ โดยเฉพาะตวัเลขการส่งออก

เดอืนมถุินายน (ไม่รวมทองค าและน ้ามนั) หดตวัมากถงึ 8%yoy หดตวัมากสดุในรอบ 3 ปีครึง่ ปัญหาภยัแลง้รุนแรงและขยายตวั

เป็นวงกวา้งไปในหลายพืน้ที ่อกีทัง้ผลประกอบการของบรษิทัจดทะเบยีนใน ไตรมาส 2/2562 มสีญัญาณชะลอตวั กลุ่มธนาคาร
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แมง้บจะออกมาตามตลาดคาดแต่เริม่เหน็สญัญาณ NPL สงูขึน้ในหลายภาคธุรกจิ อกีทัง้ยงัมปัีจจยัลบจากการออกมาตรการสกดั

การเกง็ก าไรค่าเงนิบาทของแบงกช์าต ิปัจจยัเหล่านี้กดดนัใหน้ักลงทุนสถาบนัเดนิหน้าขายปรบัพอรต์กดดนั SET Index ตลอด

ทัง้เดอืน 

โดยในช่วงเดอืนสงิหาคม 2562 SET Index ปรบัตัวลงในทิศทางเดียวกบัตลาดหุ้นต่างประเทศเนื่องจากนักลงทุน

กลบัมากงัวลต่อปัญหาสงครามการคา้ทีรุ่นแรงมากขึน้หลงัจากจนีและสหรฐัต่างประกาศเพิม่ภาษีน าเขา้สนิคา้ระหว่างกนัเพิม่ขึน้ 

นอกจากนี้นักลงทุนยงัเทขายสนิทรพัยเ์สีย่งเน่ืองจากกงัวลกบัภาวะเศรษฐกจิถดถอยหลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล

สหรฐัเกดิภาวะ Invert yield curve นอกจากน้ีภายในประเทศกม็ปัีจจยักดดนัเช่นกนั อาท ิGDP ไตรมาส 2/2562 ขยายตวั 2.3% 

ต ่าสุดในรอบ 19 ไตรมาส, เกดิเหตุระเบดิ 9 จุด ในพืน้ทีข่องกรุงเทพฯ และ ผูต้รวจการแผ่นดนิยื่นใหศ้าลรฐัธรรมนูญวนิิจฉัยปม

ถวายสตัยข์องนายกฯ กดดนัให ้Set Index ณ สิน้เดอืนสงิหาคม ลดลง 57 จุด (-3.3%) ปิดทีร่ะดบั 1,655 จุด แต่อย่างไรกต็าม

ยงัคงมีปัจจยับวกที่คาดว่าจะส่งผลดีต่อตลาดหุ้นได้แก่ กนง.มีมติ 5:2 เสยีงให้ลดอตัราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เป็น 1.5%     

ซึง่เป็นการลดอตัราดอกเบีย้เป็นครัง้แรกในรอบ 4 ปี และครม.อนุมตัมิาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ 3 ดา้นมูลค่า 3.2 แสนลา้นบาท 

เน้นมาตรการเร่งด่วน อาท ิแกปั้ญหาภยัแลง้ และช่วยเหลอืค่าครองชพีซึง่คาดว่าจะสามารถกระตุน้เศรษฐกจิได้ 

การซื้อขายของตลาดหุ้นไทยในเดอืนกนัยายนมคีวามผนัผวนค่อนขา้งสูง โดยจติวทิยาของตลาดหุน้ไทยดขีึน้ในช่วง

ครึง่แรกของเดอืน ตามปัจจยับวกจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นข่าวสารดา้นสงครามการคา้ทีผ่่อนคลายลง รวมทัง้การทีธ่นาคาร

กลางหลกัๆ ได้ประกาศมาตรการกระตุ้นทางการเงนิเพิ่มเติม อย่างไรก็ดีหลังจากดชันีฯ ปรบัขึ้ นทดสอบระดับ 1,680 จุด     

หลายครัง้ (ซึ่งเป็นระดบัส าคญัทัง้เชิง technical และ PE band) และไม่สามารถผ่านไปได้ ส่งผลให้มีแรงขายท าก าไรออกมา

ค่อนขา้งมากในช่วงครึง่หลงัของเดอืนกนัยายน ผนวกกบัมแีรงขายจากฝัง่นกัลงทุนสถาบนัในประเทศออกมาเพิม่เตมิ ซึง่คาดว่า

จะเป็นผลจากการส ารองเงนิสดเพื่อจองซือ้หุน้ IPO และหุน้ PO ของบรษิทัขนาดใหญ่ต่างๆ ขณะทีใ่นสปัดาหส์ุดทา้ยของเดอืน

นัน้ พบว่าแรงขายเริม่เบาบางลงจากทุกฝ่าย และตลาดหุน้ไทยเริม่สรา้งฐานไดอ้กีครัง้หนึ่ง ภาพรวมทัง้เดอืนจงึพบว่าตลาดหุ้น

ไทยมคีวามผนัผวนค่อนขา้งสงูและปิดปรบัลดลงเลก็น้อยจากเดอืนก่อนหน้านัน้ ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดเดอืนที ่1,637.22 ลดลง 1.07% 

ดว้ยมลูค่าการซือ้ขายเฉลีย่ต่อวนัที ่5.67 หมื่นลา้นบาท 

 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บรษิัทบรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุม่เทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีส่ดุต่อไป และหากท่านมี

ขอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาได้ที่บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั หมายเลขโทรศพัท ์  

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

 

  ขอแสดงความนบัถอื 

                           บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

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

การแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบญัชี 
ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

เรือ่ง 
รายละเอียด 

วนัท่ีมีผล 
เดิม การแก้ไข 

ค าจ ากดัความ 
 

- เพิม่เตมิความหมายของบุคคลทีม่ี
ความสมัพนัธห์รอืเชื่อมโยงกบั
บรษิทัจดัการ 

11 กนัยายน 2561 

อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตาม
ผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคู่สญัญา 
(Single Entity Limit) 
• กรณี ตราสารทีม่ลีกัษณะ

ครบถว้น 
• กรณี ทรพัยส์นิเป็นตราสารหนี้

ทีม่ ีCredit rating อยู่ในระดบั 
Investment grade และตรา
สารทุนจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย ์

 
 

• ไม่เกนิอตัรา 20% ของ NAV 

• ไม่เกนิอตัรา 15% ของ NAV 
 
 
 

 
 

• ไม่เกนิอตัรา 10% ของ NAV 

• ไม่เกนิอตัรา 10% ของ NAV 
 

11 กนัยายน 2561 

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

• ลงทุนในหน่วยลงทุน Property 
 

 
 

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

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

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

 
 

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

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

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

11 กนัยายน 2561 

การด าเนินการเมื่อทรพัยสิ์นท่ี
ลงทุนขาดคณุสมบติัหรอืการ
ลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทุน 
• ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะที่

กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทุนทีก่ าหนด 
เป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั 
โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ 

 

 
 
 

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

 
 
 

• จดัท ารายงานโดยระบุ
รายละเอยีด ภายใน 3 วนัท า
การนบัแต่วนัครบระยะเวลา
ดงักล่าว  

 

11 กนัยายน 2561 
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              กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

เรือ่ง 
รายละเอียด 

วนัท่ีมีผล 
เดิม การแก้ไข 

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

 

• ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. จดัท ารายงานโดยระบุ
รายละเอยีดจดัสง่รายงานต่อ
ส านกังานและผูด้แูล
ผลประโยชน์ ภายในวนัท า
การถดัไป 

2. แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่น
การลงทุนดงักล่าวภายใน
โอกาสแรก แต่ตอ้งไม่เกนิ
ระยะเวลา 90 วนันบัแต่วนั
ครบระยะเวลาดงักล่าว   
 
 
 

 

 

• ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

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

2. หา้มมใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิ
โครงการเพื่อขยายวงเงนิ
ส าหรบัการเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร ์
จนกว่าการลงทุนจะเป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทุนที่
ก าหนด 

3. แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่น
การลงทุนดงักล่าวภายใน
โอกาสแรก แต่ตอ้งไม่เกนิ
ระยะเวลา 180 วนันบัแต่วนั
ครบระยะเวลาดงักล่าว   

รายละเอียดวิธีการรบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 
• กรณีกองทุนรวมมนีโยบายลงทนุ

ในทรพัยส์นิต่างประเทศ 
 
 
 

 
 

- 

 
 
• กรณีช าระเงนิค่าขายคนืหน่วย

ลงทุนมใิหน้บัรวมวนัหยุดท า
การในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกจิการจดัการ
กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ
ในท านองเดยีวกบัธุรกจิการ
จดัการกองทุนรวม  

11 กนัยายน 2561 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 
(ส าหรบักองทุนประเภท RMF 
และ LTF) 

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

11 กนัยายน 2561 

บริษทัจดัการอาจไมข่าย ไม่รบัซ้ือ
คืน หรอืไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน 
หรอืค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ี

- • กรณี อยู่ในระหวา่งด าเนินการ
เปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุน
รวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการ
กองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ

11 กนัยายน 2561 
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เรือ่ง 
รายละเอียด 

วนัท่ีมีผล 
เดิม การแก้ไข 

ได้รบัไว้แล้ว หรอือาจหยุดรบัค า
สัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรอืค าสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ 

ของตน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์
ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุน 
ของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการ
กองทุนรวม 

การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม
หรอืค่าใช้จ่าย 
• ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการได้

ด าเนินการลด และ/หรอืเพิม่
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย
ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ 
 

 
 

- 

 
 
• บรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลู

เรื่องดงักล่าว ภายใน 3 วนัท า
การ 

11 กนัยายน 2561 

ข้อก าหนดอ่ีน ๆ 
• เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

(PVD) ไปยงักองทุนรวมเพื่อ
การเลีย้งชพี (RMF for PVD) 

 
- 

 
• ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอน

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

11 กนัยายน 2561 

การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการ
ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้
ตามท่ีประกาศก าหนด 

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

11 กนัยายน 2561 
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              กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน 
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              กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (ชนิดสะสมมลูค่า) 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
 

 
 

 
      

 

 
 
 

 
 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 
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              กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 
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              กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั) 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 
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              กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผล
การด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 328,538,821.96               100.68        

เงนิฝากธนาคาร 23,436,402.36                 7.18           

หุน้สามญั 265,492,779.60               81.36          

หน่วยลงทุน 39,609,640.00                 12.14          

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (2,213,771.65)                 (0.68)          

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 326,325,050.31                   100.00          
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              กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มลูค่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 7.18 23,406,743.87 23,436,402.36

          รวมเงินฝากธนาคาร 7.18 23,436,402.36

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 2.33 313,600.00 7,589,120.00

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) 0.51 673,700.00 1,657,302.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 7.49 327,000.00 24,443,250.00

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 4.97 1,211,200.00 16,230,080.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 0.98 75,100.00 3,210,525.00

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 1.50 85,600.00 4,879,200.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 4.03 229,470.00 13,137,157.50

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 6.06 301,800.00 19,767,900.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 6.36 94,300.00 20,746,000.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.50 9,400.00 1,630,900.00

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 0.51 97,400.00 1,675,280.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1.80 49,700.00 5,864,600.00

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 5.10 162,500.00 16,656,250.00

     หมวดธุรกจิธุรกจิการเกษตร

บรษิทั จเีอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) 4.03 734,300.00 13,143,970.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 0.55 11,200.00 1,792,000.00

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 0.82 38,500.00 2,685,375.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.54 116,000.00 5,017,000.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 4.55 320,800.00 14,837,000.00

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 2.00 53,900.00 6,521,900.00

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 1.57 14,300.00 5,133,700.00

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.02 46,500.00 3,324,750.00

รายละเอียด
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              กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มลูค่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 
 

 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

 บรษิทั แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 1.70 924,700.00 5,548,200.00

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 3.50 2,397,700.00 11,413,052.00

บรษิทั ย ูซติี้ จ ากดั (มหาชน) 0.11 36,994,310.00 369,943.10

บรษิทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.52 68,500.00 1,712,500.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 4.40 176,700.00 14,356,875.00

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.60 98,800.00 5,211,700.00

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.77 337,000.00 5,762,700.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1.00 80,700.00 3,268,350.00

     หมวดธุรกจิสือ่และสิง่พมิพ์

บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) 1.51 573,800.00 4,934,680.00

บรษิทั วจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 2.10 694,700.00 6,842,795.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.00 40,200.00 3,276,300.00

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 1.42 177,000.00 4,646,250.00

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 2.51 220,300.00 8,206,175.00

          รวมหุ้นสามญั 81.36 265,492,779.60

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก้ โลตสั รเีทล 1.58 201,700.00 5,143,350.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 3.59 327,400.00 11,704,550.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 1.23 206,800.00 4,011,920.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดุสติธานี 0.21 105,500.00 701,575.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 1.04 189,000.00 3,383,100.00

เพือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท 1.49 181,500.00 4,855,125.00

รายละเอียด
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              กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มลูค่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 
 
 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของ 
ตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

มลูค่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวามเสีย่งต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสดุ และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงู
กว่า 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย 1.01 254,300.00 3,305,900.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 1.99 373,800.00 6,504,120.00

          รวมหน่วยลงทนุ 12.14 39,609,640.00

รวมเงินลงทนุ 100.68 328,538,821.96

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.68 -2,213,771.65

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 326,325,050.31

รายละเอียด

ประเภท                                ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 23,436,402.36                      
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BBB มีความเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ย และคืนเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ  เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

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

B มคีวามเสีย่งในระดบัสงูมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ 
และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

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

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

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มีอายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะได้รบัความ

คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว

ซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินดัช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระหนี้

ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อนัดบัเครดติทุกประเภททีจ่ดัโดย TRIS Rating เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี้ในตระกลูเงนิบาท ซึง่สะทอ้นความสามารถ

ในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็นสกุลเงนิตรา

ต่างประเทศ 

นอกจากกนี้ TRIS Rating ยงัก าหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดติ” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ

เปลีย่นแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิ

การเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ
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ความสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ

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) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึง่ก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีส่ดุ” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนั
โดยรฐับาล 

AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดับความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสดุของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปได้มากว่าการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

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

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

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและ
การพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 
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D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินดัช าระหนี้ใน
ปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สงูสดุในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบกบั

ผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใต้อนัดบัความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรบัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีส่ดุ” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิลว้จะ

ก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่ีระดบัความน่าเชื่อถอืสงูเป็นพเิศษ

จะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัที่น่า

พอใจเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะ

มคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนเมื่อ

เปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดังกล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสงู

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทาง

การเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินดัช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตปุระกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พเิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเชื่อถือทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิม่เติมต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่

มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าว ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบั “AAA (tha)” หรอือนัดบัทีต่ ่ากว่า “CCC (tha)” 
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              กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้
นกัลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถอืและแจง้แนวโน้มทศิทางของการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึง่บ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหส้งูขึน้ “สญัญาณ
ลบ” จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะ
ไดร้บัการปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ๆ 

 
 

รายงานสรปุเงินลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 

 
 
สดัสว่นเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ -                      -            

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 23,436,402.36        7.18           

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                      -            

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                      -            

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating
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              กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

รายช่ือหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พรอ้มสดัส่วนการลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 
 
 
 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี ่website ของบรษิทั
จดัการ www.lhfund.co.th 

 

 

 

 

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 AOT 7.49

2 ADVANC 6.36

3 INTUCH 6.06

4 TISCO 5.10

5 BTS 4.97

6 PTT 4.55

7 CPALL 4.40

8 GFPT 4.03

9 SAWAD 4.03

10 CPNREIT 3.59

บรษิทั ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน)

ช่ือหลกัทรพัย์

บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน)

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท

บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล์  จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั จเีอฟพที ีจ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)

http://www.lhfund.co.th/
http://www.lhfund.co.th/
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              กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

รายงานรายช่ือของบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพคิ มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2561 ถงึ

วนัที ่30 กนัยายน 2562 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทัหลกัทรพัยแ์ลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
-      บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
  

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ีบ่รษิัทจดัการโดยตรง หรอืที ่website ของบรษิัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั www.lhfund.co.th และส านกังานคณะกรรมการ 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 P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตีี้ จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท์ จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยอ์าร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยพ์ฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยก์สกิรไทย จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

http://www.lhfund.co.th/
http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
http://www.sec.or.th/
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              กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 
                           หมายเหต ุ: * รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 
 
 

อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 
 

 
 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั        1,864,473.82                   14.24 

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั            487,602.85                     3.73 

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั           115,858.32                     0.89 

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)           741,901.17                     5.67 

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั           422,655.76                     3.23 

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั             93,263.43                     0.71 

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน)        1,369,731.52                   10.47 

8 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)        1,277,805.92                     9.76 

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)        1,531,401.32                   11.70 

10 บรษิทั หลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน)        1,063,525.12                     8.13 

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)           518,364.73                     3.96 

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)           700,153.52                     5.35 

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน)             11,275.23                     0.09 

14 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั           881,348.88                     6.73 

15 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั         1,695,480.01                   12.95 

16 บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน)            298,752.48                     2.28 

17 บรษิทั หลกัทรพัย ์ทรนีิตี้ จ ากดั             14,167.34                     0.11 

13,087,761.42 100.00                รวม

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพคิ 8.822
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              กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

ช่ือกองทุน ผูถื้อหน่วย สดัส่วน(รอ้ยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพคิ (LHTOPPICK) กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง - 

 
 
 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม  
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 5,446.09 1.338 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 98.03 0.024 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.10

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 1,089.22 0.268 ไม่เกนิรอ้ยละ 1.00

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 60.00 0.015 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 1.67 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 13.53 0.003 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 6,708.54 1.648

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 13,087.76 3.214 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั(ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต  
 

เสนอต่อ ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค 
 
ความเหน็  

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิด แอล เอช ท็อปพิค  ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและงบประกอบรายละเอยีดเงนิ
ลงทุน ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ุทธ ิงบกระแสเงนิสด  และขอ้มูลทาง
การเงนิทีส่ าคญัส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั  

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงนิและรายละเอยีดเงนิลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพคิ  ณ วนัที ่
30 กนัยายน 2562 ผลการด าเนินงาน การเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ุทธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มูลทางการเงนิทีส่ าคญัส าหรบัปี
สิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ขา้พเจ้ามีความเป็นอสิระจากกองทุนตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชทีี่ก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชใีนส่วนที่เกีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบ
บญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้  
 
ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้รหิารกองทุนฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกองทุนฯ แต่ไม่
รวมถึงงบการเงนิและรายงานของผู้สอบบญัชทีี่อยู่ในรายงานประจ าปีนัน้ ขา้พเจ้าคาดว่าขา้พเจ้าจะได้รับรายงานประจ าปี
ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่ี
สาระส าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมกีารแสดงขอ้มูลทีข่ดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่   

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของกองทุนฯ และหากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่ อข้อเท็จจรงิอนัเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้จะสือ่สารเรื่องดงักล่าวกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ เพื่อใหผู้บ้รหิารกองทุนฯ ด าเนินการแกไ้ขขอ้มลูทีแ่สดงขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิ 
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ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารกองทุนฯ ต่องบการเงิน 

ผู้บรหิารกองทุนฯ มีหน้าที่รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารกองทุนฯ พจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบ
การเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

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

ผูบ้รหิารกองทุนฯ มหีน้าทีใ่นการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกองทุน  
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบ
บญัชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รบัประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผิดพลาดและถือว่ ามีสาระส าคญัเมื่อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทาง
เศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหล่านี้  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ใชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี
ตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ  
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการ

ทุจรติหรอืข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้
หลกัฐานการสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจ้า ความเสีย่งที่ไม่พบ
ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การ
แสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกองทุน  

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารกองทุนฯ ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิารกองทุนฯ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บรหิารกองทุนฯ และจาก
หลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็น
เหตุให้เกดิขอ้สงสยัอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่  ถ้าขา้พเจ้าได้ข้อ
สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึ
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจ้าขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถึงวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชขีอง
ขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  
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• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่  

ขา้พเจ้าได้สื่อสารกบัผู้บรหิารกองทุนฯ ในเรื่องต่างๆ ที่ส าคญั ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเดน็ที่มีนัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มนีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่ผูบ้รหิารกองทุนฯ ว่าขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นอสิระและ
ไดส้ือ่สารกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ เกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอกอาจ
พจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ  

จากเรื่องที่สื่อสารกบัผู้บรหิารกองทุนฯ ขา้พเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคญัมากที่ สุดในการตรวจสอบ งบการเงนิ                  
ในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้แต่
กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณา
ว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว 
 
ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน าเสนอรายงานฉบบันี้คอื นายอนุสรณ์  เกยีรตกิงัวาฬไกล 

 
 

 
 
นายอนุสรณ์  เกยีรตกิงัวาฬไกล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่2109 
บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
23 ธนัวาคม 2562 
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              กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค  
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

สินทรพัย์

เงนิลงทุนตามมลูคา่ยตุธิรรม 305,102,419.60    440,832,794.80    

(ราคาทุนปี 2562 : 302,321,121.73 บาท)

(ราคาทุนปี 2561 : 430,575,110.04 บาท)

เงนิฝากธนาคาร 6 23,406,743.87     13,254,454.91     

ดอกเบีย้คา้งรบั 29,658.49           25,024.23           

ลูกหนี้จากการขายเงนิลงทุน 7 34,369,757.02     79,077,997.27     

คา่ใชจ่้ายรอการตดับญัชี 4.5 -                   1,666.53            

รวมสินทรพัย์ 362,908,578.98    533,191,937.74    

หน้ีสิน

เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 36,012,515.91     16,619,306.37     

เจา้หนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน -                   479,594.05         

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 528,998.45         746,544.14         

หนี้สนิอื่น 42,014.31           31,992.66           

รวมหน้ีสิน 36,583,528.67      17,877,437.22      

รวมสินทรพัยส์ทุธิ 326,325,050.31    515,314,500.52    

สินทรพัยส์ทุธิ : -

ทุนที่ได้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 362,364,009.81 522,457,968.12

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชปีรบัสมดุล (13,275,150.46) (28,589,425.83)

ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนนิงาน 5 (22,763,809.04) 21,445,958.23

รวมสินทรพัยส์ทุธิ 326,325,050.31 515,314,500.52

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วยที่ค านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

 ชนดิสะสมมลูคา่ 9.1896 9.9942

 ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 9.1892 9.9939

 ชนดิจ่ายเงนิปันผล 8.7147 9.6851

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

 ชนดิสะสมมลูคา่ 17,057,939.4537  22,237,801.3826  

 ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 5,128,126.3443    7,881,871.5441    

 ชนดิจ่ายเงนิปันผล 14,050,335.1881  22,126,123.8888  

รวม 36,236,400.9861 52,245,796.8155

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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              กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 

(%)

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์ มลูค่าทีต่ราไว้ จ านวนหน่วย อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน

เงินทนุและหลกัทรพัย์

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTC -             75,100.0000          3,210,525.00        1.05               

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) MTC -             85,600.0000          4,879,200.00        1.60               

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) SAWAD -             229,470.0000         13,137,157.50      4.31               

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) ADVANC -             94,300.0000          20,746,000.00      6.80               

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั DIF -             373,800.0000         6,504,120.00        2.13               

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) INTUCH -             301,800.0000         19,767,900.00      6.48               

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์

CPN รเีทล โกรท CPNREIT -             327,400.0000         11,704,550.00      3.84               

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่า

ดุสติธานี DREIT -             105,500.0000         701,575.00          0.23               

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่า

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ FTREIT -             189,000.0000         3,383,100.00        1.11               

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท IMPACT -             181,500.0000         4,855,125.00        1.59               

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่า

เทสโก้ โลตสั รเีทล โกรท TLGF -             201,700.0000         5,143,350.00        1.69               

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่า

ดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท WHART -             206,800.0000         4,011,920.00        1.32               

การแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) BDMS -             313,600.0000         7,589,120.00        2.49               

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) CHG -             673,700.0000         1,657,302.00        0.54               

ขนส่งและโลจิสติกส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) AOT -             327,000.0000         24,443,250.00      8.01               

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) BTS -             1,211,200.0000      16,230,080.00      5.32               

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย TFFIF -             254,300.0000         3,305,900.00        1.08               

ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BBL -             9,400.0000            1,630,900.00        0.53               

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTB -             97,400.0000          1,675,280.00        0.55               

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) SCB -             49,700.0000          5,864,600.00        1.92               

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TISCO -             162,500.0000         16,656,250.00      5.46               

มลูค่ายตุธิรรม

อตัราสว่นของ

มลูค่ายตุธิรรม 

(%)
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              กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 

(%)

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์ มลูค่าทีต่ราไว้ จ านวนหน่วย อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

ธรุกิจการเกษตร

บรษิทั จเีอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) GFPT -             734,300.0000         13,143,970.00      4.31               

พลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) BGRIM -             116,000.0000         5,017,000.00        1.64               

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) EGCO -             14,300.0000          5,133,700.00        1.68               

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) GULF -             11,200.0000          1,792,000.00        0.59               

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTT -             320,800.0000         14,837,000.00      4.86               

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) PTTEP -             53,900.0000          6,521,900.00        2.14               

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) RATCH -             46,500.0000          3,324,750.00        1.09               

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) TOP -             38,500.0000          2,685,375.00        0.88               

พฒันาอสงัหาริมทรพัย์

บรษิทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) AMATA -             68,500.0000          1,712,500.00        0.56               

บรษิทั แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) AWC -             924,700.0000         5,548,200.00        1.82               

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) WHA -             2,397,700.0000      11,413,052.00      3.74               

พาณิชย์

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) BJC -             98,800.0000          5,211,700.00        1.71               

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล ์ จ ากดั (มหาชน) CPALL -             176,700.0000         14,356,875.00      4.71               

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) HMPRO -             337,000.0000         5,762,700.00        1.89               

วสัดกุ่อสร้าง

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) TOA -             80,700.0000          3,268,350.00        1.07               

ส่ือและส่ิงพิมพ์

บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) PLANB -             573,800.0000         4,934,680.00        1.62               

บรษิทั ว ีจ ีไอ  จ ากดั (มหาชน) VGI -             694,700.0000         6,842,795.00        2.24               

อาหารและเคร่ืองด่ืม

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) CBG -             40,200.0000          3,276,300.00        1.07               

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) CPF -             177,000.0000         4,646,250.00        1.52               

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) OSP -             220,300.0000         8,206,175.00        2.69               

รวมหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 304,732,476.50      99.88                 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ

พฒันาอสงัหาริมทรพัย์

บรษิทั ย ูซติี้ จ ากดั (มหาชน) U-W4 -             36,994,310.0000     369,943.10          0.12               9/3/2566

รวมใบส าคญัแสดงสิทธิ 369,943.10             0.12                   

รวมเงินลงทนุทัง้ส้ิน (ราคาทนุ 302,321,121.73 บาท) 305,102,419.60      100.00               

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

มลูค่ายตุธิรรม

อตัราสว่นของ

มลูค่ายตุธิรรม 

(%)
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              กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค  
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 

หน่วย : บาท

ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบังวด

หมายเหตุ 30/9/62 5/10/60 - 30/9/61

รายได้จากการลงทนุ

รายได้เงนิปันผล 10,505,991.87        10,641,604.05        

รายได้ดอกเบีย้ 188,088.25            448,653.11            

รวมรายได้จากการลงทนุ 10,694,080.12 11,090,257.16

ค่าใช้จา่ย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ 8, 9 5,446,086.97         8,536,481.51         

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ 8 98,029.49             167,800.66            

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน 8, 9 1,089,217.43         1,864,451.33         

ค่าธรรมเนยีมวชิาชพี 60,000.00             60,000.00             

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 15,192.49             181,762.12            

ภาษเีงนิได้ 2,105.22               -                      

รวมค่าใช้จา่ย 6,710,631.60 10,810,495.62

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 3,983,448.52 279,761.54

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (37,793,564.19) 20,115,592.93

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (7,476,386.89) 10,257,684.76

รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ (45,269,951.08)        30,373,277.69         

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน (41,286,502.56) 30,653,039.23

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงานแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

 ชนดิสะสมมลูค่า (16,940,068.98)       10,666,273.99        

 ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ (6,398,119.49)        9,672,967.70         

 ชนดิจ่ายเงนิปันผล (17,948,314.09)       10,313,797.54        

รวม (41,286,502.56) 30,653,039.23

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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              กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 

หน่วย : บาท

ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบังวด

หมายเหตุ 30/9/62 5/10/60 - 30/9/61

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานในระหวา่งปี/งวด

รายได้จากการลงทุนสทุธิ 3,983,448.52 279,761.54

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (37,793,564.19) 20,115,592.93

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (7,476,386.89) 10,257,684.76

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน (41,286,502.56) 30,653,039.23

การแบง่ปันส่วนทนุให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 11 (2,923,264.71) (9,207,081.00)

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของทนุท่ีได้รบั(ท่ีรบัซ้ือคืน)จากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี/งวด

มลูค่าหน่วยลงทุนทีอ่อกจ าหน่ายเริม่แรก -                      1,006,027,324.25

มลูค่าหน่วยลงทุนทีอ่อกจ าหน่ายในระหวา่งปี/งวด 2,625,762.88 104,034,101.42

มลูค่าหน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งปี/งวด (147,405,445.82) (616,192,883.38)

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิของทนุท่ีได้รบั(ท่ีรบัซ้ือคืน)จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ (144,779,682.94) 493,868,542.29

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของสินทรพัยส์ทุธิในระหวา่งปี/งวด (188,989,450.21)      515,314,500.52               

สนิทรพัยส์ทุธติ้นปี 515,314,500.52      -                            

สินทรพัยส์ทุธิปลายปี/งวด 326,325,050.31       515,314,500.52               

หน่วย : หน่วย

ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบังวด

30/9/62 5/10/60 - 30/9/61

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทนุ (มลูค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุนเริม่แรก -                      100,602,732.3793         

หน่วยลงทุนต้นปี 52,245,796.8155    -                            

บวก หน่วยลงทุนทีอ่อกจ าหน่ายในระหวา่งปี/งวด 288,922.3546 10,219,294.6409

หกั หน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งปี/งวด (16,298,318.1840) (58,576,230.2047)

หน่วยลงทนุ ณ วนัส้ินปี/งวด 36,236,400.9861 52,245,796.8155

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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              กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค  
งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 

หน่วย : บาท

ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบังวด

30/9/62 5/10/60 - 30/9/61

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน (41,286,502.56) 30,653,039.23

รายการปรบักระทบการเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธใินสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน -

ให้เป็นเงนิสดสทุธทิีไ่ด้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน :-

การซือ้เงนิลงทุน (3,616,189,091.31) (6,676,691,102.74)

การจ าหน่ายเงนิลงทุน 3,706,716,598.38 6,266,486,855.90

สว่นต ่ามลูค่าตราสารหนี้ตดัจ าหน่าย (67,082.95) (255,270.27)

การเพิม่ขึน้ในดอกเบีย้ค้างรบั (4,634.26) (25,024.23)

การ(เพิม่ขึน้)ลดลงในลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 44,708,240.25 (79,077,997.27)

การ(เพิม่ขึน้)ลดลงในค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 1,666.53 (1,666.53)

การเพิม่ขึน้ในเจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 19,393,209.54 16,619,306.37

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (479,594.05) 479,594.05

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (217,545.69) 746,544.14

การเพิม่ขึน้ในหนี้สนิอืน่ 10,021.65 31,992.66

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 37,793,564.19 (20,115,592.93)

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 7,476,386.89 (10,257,684.76)

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 157,855,236.61 (471,407,006.38)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การจ าหน่ายหน่วยลงทุนเริม่แรก -                        1,006,027,324.25

การจ าหน่ายหน่วยลงทุนในระหวา่งปี/งวด 2,625,762.88           104,034,101.42         

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนในระหวา่งปี/งวด (147,405,445.82) (616,192,883.38)

การแบ่งปันสว่นทุนให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน (2,923,264.71) (9,207,081.00)

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (147,702,947.65) 484,661,461.29

เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึน้สทุธิ 10,152,288.96 13,254,454.91

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัต้นปี 13,254,454.91          -                         

เงินฝากธนาคาร ณ วนัส้ินปี/งวด (หมายเหตขุ้อ 6) 23,406,743.87 13,254,454.91

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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              กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค  
ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
 

 
 

หน่วย : บาท

ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบังวด

30/9/62 5/10/60 - 30/9/61

ข้อมลูผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)

มลูค่าหน่วยลงทุนเริม่แรก -               10.0000               

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธติ้นปี 9.8632          -                     

รายได้จากกจิกรรมลงทุน :-

รายได(้ขาดทุน)จากการลงทุนสทุธิ 0.0765 0.0018 

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (0.7259) 0.1319 

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (0.1436) 0.0673 

รายได(้ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุนทัง้สิน้ (0.7930) 0.2010 

หกั การแบ่งปันสว่นให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน* (0.0648) (0.3378)

มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิปลายปี/งวด 9.0054             9.8632                    

อตัราสว่นของก าไรสทุธต่ิอมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) (10.1399)        4.3495                

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัและข้อมลูประกอบเพ่ิมเติมท่ีส าคญั

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธปิลายปี/งวด (พนับาท) 326,325.05     515,314.50           

อตัราสว่นของค่าใช้จ่ายรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) 1.6481          1.5340                

อตัราสว่นของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) 2.6264          1.5737                

อตัราสว่นของจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของการซือ้ขายเงนิลงทุน

ระหวา่งปี/งวดต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) ** 1,778.8654     1,836.5819           

ข้อมลูเพ่ิมเติม **

* ค านวณจากจ านวนหน่วยลงทุนชนดิจ่ายเงนิปันผลทีจ่ าหน่ายแลว้ถวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

** ไม่นบัรวมเงนิฝากธนาคาร เงนิลงทุนในตัว๋สญัญาใช้เงนิ ใบรบัฝากเงนิ และการซือ้ขายเงนิลงทุนต้องเป็นรายการซือ้หรอืขายเงนิลงทุนอยา่งแท้จรงิซึง่ไม่

รวมถงึการซือ้โดยมสีญัญาขายคนืหรอืการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื



 

 

37 

 

              กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

หน่วย : บาท  
1. ลกัษณะของกองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค 

กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพคิ (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน ที่มกีารกระจายลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน (Specific fund) โดยมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
(LHTOPPICK-R) ชนิดจ่ายเงนิปันผล (LHTOPPICK-D) และชนิดสะสมมูลค่า (LHTOPPICK-A) ซึ่งจดทะเบียนเป็น
กองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ก.ล.ต.”) เมื่อวนัที ่5 ตุลาคม 2560 มี
จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100,000,000.0000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) ไม่มกี าหนด
ระยะเวลาสิน้สดุโครงการ 
กองทุนฯ จดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (“บรษิทัจดัการ”) 
กองทุนฯ มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยกองทุนฯ จะเน้นลงทุนในหลกัทรพัยไ์ม่เกนิ 10 หลกัทรพัยท์ีค่ดัเลอืกแลว้ ทัง้นี้ กองทุนฯ 
จะพิจารณาเลอืกลงทุนให้สอดคล้องตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด และ/หรอืพิจารณาปรบัหลกัทรพัย์ที่ลงทุน และ/หรอื
จ านวนหลกัทรพัยท์ีล่งทุนซึง่อาจมากกว่า 10 หลกัทรพัย ์สว่นทีเ่หลอือาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่
ทุน ตราสารทางการเงนิ เงนิฝาก และ/หรอืตราสารเทยีบเท่า  เงนิฝาก ใบส าคญัแสดงสทิธิอ์นุพนัธ ์หน่วยลงทุนของกองทุน 
รวมถึงหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
กองทุนฯ อาจจะพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถงึวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) และอาจลงทุนใน
หรอืมไีวซ้ึ่งตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment Grade) และตราสารหนี้ที่
ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted 
securities) รวมทัง้ตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)  
กองทุนฯ มนีโยบายไม่จ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(LHTOPPICK-R) และชนิด
สะสมมลูค่า (LHTOPPICK-A) 
กองทุนฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล (LHTOPPICK-D) ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ทีก่ าหนดในหนงัสอืชีช้วน 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

2.1 งบการเงนินี้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถึงการตคีวามและแนวปฏบิตัิ
ทางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัช ี(“สภาวชิาชพีบญัช”ี) และการแสดงรายการในงบการเงนิไดจ้ดัท าขึน้
ตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทัว่ไปภายใต้พระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ. 2543 และได้จดัท าขึ้นตามหลกัเกณฑ์และ
รปูแบบทีก่ าหนดในมาตรฐานการบญัชฉีบับที ่106 เรื่อง การบญัชสี าหรับกจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะด้านการลงทุน 
และตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

2.2 งบการเงนิน้ีไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบญัชี 
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              กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

หน่วย : บาท  

2.3 การใชป้ระมาณการทางบญัช ี

 ในการจดัท างบการเงนิให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผู้บรหิารต้องใช้การ
ประมาณและขอ้สมมตฐิานหลายประการซึ่งมผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิทีเ่กีย่วกบั
สนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้และค่าใชจ้่ายผลทีเ่กดิขึน้จรงิจงึแตกต่างจากทีป่ระมาณการไว้ 

 ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรบัประมาณการทาง
บญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

3.      มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัในปีปัจจุบนัและทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนาคตมรีายละเอยีด ดงันี้ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกและปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2560) รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัใหม่ ซึง่มผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี ่เริม่
ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2561 ซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงนินี้ 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีย่งัไม่มผีลบงัคบัใช ้

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 
มกราคม 2562 
กองทุนฯ ไม่มแีผนที่จะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบั
ปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตัิทางบญัช ีจ านวนหลายฉบบัซึ่งมีผลบงัคบัส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2562 มาใช้ก่อนวนัถือปฏิบัติ ซึ่งฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ ได้
ประเมินแล้วเหน็ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิ
ส าหรบัปีทีเ่ริม่ใชม้าตรฐานดงักล่าว โดยมมีาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ซึง่ไดม้กีารเปลีย่นแปลงหลกัการ
ส าคญั ดงันี้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชแีละการ
ตคีวามมาตรฐานบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งต่อไปนี้ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2560) สญัญาก่อสรา้ง 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560) รายได ้
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่31                           
(ปรบัปรุง 2560) 

รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกบับรกิาร
โฆษณา 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 
(ปรบัปรุง 2560)  

โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

หน่วย : บาท  
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 
(ปรบัปรุง 2560)  

สญัญาส าหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่18 
(ปรบัปรุง 2560)  

การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบงัคบัใช้ส าหรบังบการเงนิที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เริม่ในหรือหลงัวนัที ่       
1 มกราคม 2563 
สภาวชิาชพีบญัชไีด้ออกประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิในกลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ จ านวน  5 ฉบบั    
ทีจ่ะมผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 ประกอบดว้ย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7  การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่19 การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

  ปัจจุบันฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริม่ใช้มาตรฐาน
ดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิ

4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 
- ดอกเบีย้รบัรบัรูเ้ป็นรายไดต้ามระยะเวลาทีพ่งึไดร้บัโดยค านึงถงึผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
- เงนิปันผลรบัรบัรูเ้ป็นรายไดต้ัง้แต่วนัทีป่ระกาศจ่ายและมสีทิธทิี่จะไดร้บั 
- บญัชสีว่นเกนิและสว่นต ่ากว่ามลูค่าของตราสารหนี้ตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาทีเ่หลอืของตราสารหนี้โดยใชว้ธิอีตัรา

ดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ และถอืเป็นสว่นหนึ่งของรายไดด้อกเบีย้ 
- ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการจ าหน่ายเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย ณ วนัทีจ่ าหน่ายเงนิลงทุน  
- ค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงนิลงทุนและการวดัค่าเงนิลงทนุ 
- เงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยด์ว้ยจ านวนต้นทุนของเงนิลงทุน ณ วนัทีก่องทุนฯ มสีทิธใินเงนิลงทุน ต้นทุนของเงนิ

ลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซือ้เงนิลงทุนและค่าใชจ้่ายโดยตรงทัง้สิน้ทีก่องทุนฯ จ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนนัน้ 
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรบั แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาปิดในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยของวนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 
- เงนิลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใชร้าคาหรอือตัราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่

ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 
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- กองทุนฯ ใชว้ธิรีาคาทุนตดัจ าหน่ายในการก าหนดมลูค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้ซึง่มอีายุครบก าหนดภายใน 90 วนั 
นับตัง้แต่วนัที่ลงทุนและไม่มเีงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ นัน้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตดั
จ าหน่ายอย่างเป็นสาระส าคญั 

- ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่ยงัไม่เกิดขึน้จากการปรบัมูลค่าเงนิลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรบัรู้ในงบก าไรขาดทุน ณ 
วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 

- ราคาทุนของเงนิลงทุนทีจ่ าหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 

4.3 การแบ่งปันสว่นทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนฯ จะบนัทกึลดก าไรสะสม ณ วนัทีป่ระกาศจ่ายเงนิปันผล 

4.4 บญัชปีรบัสมดุล 
 บญัชปีรบัสมดุลถอืเป็นส่วนหนึ่งของก าไรสะสมซึง่จะบนัทกึเมื่อมกีารขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพื่อ

ท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนมสี่วนในสนิทรพัยส์ทุธขิองกจิการลงทุนหรอืไดร้บัสว่นแบ่งจากกจิการลงทุนเท่าเทยีมกนัไม่ว่าผู้
ถอืหน่วยลงทุนนัน้จะลงทุนหรอืเลกิลงทุนในกจิการลงทุน ณ เวลาใด 

4.5 ค่าใชจ้่ายรอตดับญัช ี
 ค่าใช้จ่ายรอตัดบญัชี เป็นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและจดัตัง้กองทุนรวม ซึ่งตดัจ าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายภายใน

ระยะเวลา 1 ปี โดยใชว้ธิเีสน้ตรง 

4.6 ภาษเีงนิได ้
กองทุนมหีน้าทีเ่สยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเฉพาะเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา (40)(4)(ก) แห่งประมวลรษัฎากรในอตัรา
รอ้ยละ 15 ของรายไดก้่อนหกัรายจ่ายใด ๆ โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่20 สงิหาคม 2562 

5. ก าไรสะสมจากการด าเนินงานต้นปี 
รายไดจ้ากเงนิลงทุนสทุธสิะสม (เริม่สะสม 5 ต.ค. 60) 279,761.54 
ก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 5 ต.ค. 60) 20,115,592.93 
 ก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 5 ต.ค. 60) 10,257,684.76 
 หกั การแบง่ปันสว่นทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน (เริม่สะสม 5 ต.ค. 60) (9,207,081.00) 

 ก าไรสะสมจากการด าเนินงานต้นปีทัง้ส้ิน 21,445,958.23 

6.  เงินฝากธนาคาร 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 และ 2561 เงนิฝากธนาคาร ประกอบดว้ย :- 

 อตัราดอกเบีย้ต่อปี (%) จ านวนเงนิ 

 2562 2561 2562 2561 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 0.375 0.375 23,406,743.87 13,254,454.91 
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กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

หน่วย : บาท  

7. ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน 

 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 และ 2561 กองทุนฯ มลีูกหนี้จากการขายเงนิลงทุนจ านวน 34.37 ลา้นบาท และ 79.08 
ลา้นบาท โดยกองทุนฯ ไดร้บัช าระลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุนทัง้หมดแลว้ในวนัที ่2 ตุลาคม 2562 และวนัที ่2 ตุลาคม 
2561 ตามล าดบั 

8. ค่าใช้จ่าย 

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จ ากดั เป็นผู้จดัการกองทุนฯ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมี
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนฯ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (ร้อยละต่อปี ของมูลค่า
ทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้หมด ทัง้นี้ มลูค่าหนี้สนิทัง้หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียม
ผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่ านวณ) ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ :- 

ค่าใชจ้่าย นโยบายการก าหนดราคา 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.10 ต่อปี 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ไม่เกนิรอ้ยละ 1.00 ต่อปี 

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

9. รายการบญัชีท่ีเก่ียวข้องกนั  

ในระหว่างปี กองทุนฯ มรีายการบญัชทีี่ส าคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการ
คา้และเกณฑต์ามทีต่กลงกนัระหว่างกองทุนฯ และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึง่เป็นไปตามปกตธิุรกจิ โดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประกอบดว้ย :- 

ชื่อกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั ผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

บรษิทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทัใหญ่ 

บรษิทั ควอลติี ้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทัใหญ่ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั 
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กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

หน่วย : บาท  

รายการระหว่างกนัท่ีส าคญั มีดงัต่อไปน้ี 

  ส าหรบัปี/งวดสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 

 นโยบายการก าหนดราคา 2562 2561 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วน 5,446,086.97 8,536,481.51 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วน 1,089,217.43 1,864,451.33 
• บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) (ในฐานะผูอ้อกหลกัทรพัย)์ 

ซือ้หลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 13,591,726.82 42,759,803.91 

ขายหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 13,620,376.92 43,127,593.72 

เงนิปันผลรบั ตามราคาทีป่ระกาศจ่าย              - 347,600.00 
• บริษทั ควอลิต้ี เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) (ในฐานะผูอ้อกหลกัทรพัย)์ 

ซือ้หลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 3,906,522.27 13,110,181.76 

ขายหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 4,146,682.26 14,137,130.22 
• บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) (ในฐานะผูค้า้หลกัทรพัย)์ 

ซือ้หลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 250,747,977.23 259,921,147.94 

ขายหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 185,588,149.45 246,354,975.82 

ค่านายหน้า ตามทีร่ะบุในสญัญา 700,153.52 812,540.32 

 ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั มีดงัต่อไปน้ี 

  ณ วนัที ่30 กนัยายน 

  2562 2561 
• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 385,056.25 563,665.09 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจา่ย 77,011.21 112,733.07 
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หน่วย : บาท  

10. ข้อมูลเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 กองทุนฯ ไดซ้ือ้และขายเงนิลงทุนส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 โดยไม่รวมเงนิลงทุนในเงนิฝากธนาคารใน
ประเทศและตัว๋สญัญาใช้เงนิเป็นจ านวนเงนิ 7,322.91 ลา้นบาท (ส าหรบังวดสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2561 : จ านวน 
12,943.18 ล้านบาท) โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 1,778.8654 (ส าหรบังวดสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561 : ร้อยละ 
1,836.5819 ลา้นบาท) ต่อมูลค่าสนิทรพัยส์ุทธริะหว่างปี 

11. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผูถื้อหน่วยลงทุน 

ส าหรบังวดสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2562 กองทุนฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล ดงันี้ :- 

วนัทีปิ่ดสมุดทะเบยีน ส าหรบัรอบระยะเวลา 
อตัราต่อหน่วย 
(บาท/หน่วย) 

ส าหรบัปี/งวดสิน้สดุวนัที ่
30 กนัยายน 

2562 2561 

19 มกราคม 2561 1 พฤศจกิายน 2560 - 31 ธนัวาคม 2560 0.22     - 6,946,732.51 
23 มนีาคม 2561 1 มกราคม 2561 - 28 กุมภาพนัธ ์2561 0.10     - 2,260,348.49 

19 กรกฎาคม 2562 1 พฤษภาคม 2562 - 30 มถุินายน 2562 0.20 2,923,264.71     - 

  รวม 2,923,264.71 9,207,081.00 

12. เครือ่งมือทางการเงิน 

กองทุนฯ มนีโยบายทีจ่ะบรหิารความเสีย่งของเครื่องมอืทางการเงนิ ดงันี้ 

12.1 ความเสีย่งจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) 
ความเสีย่งที่เกดิจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร หากผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของผู้ออกตราสาร 
รวมทัง้ความสามารถในการท าก าไรของผู้ออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร 
อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะพิจารณาคดัเลือกหลกัทรพัย์ที่จะลงทุน โดยการวิเคราะห์สถานะทางการเงนิ ผลการ
ด าเนินงาน การบรหิารงาน เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และยงัจะท าการตดิตามขอ้มูลข่าวสารของผูอ้อกตราสาร
อย่างใกลช้ดิและต่อเนื่อง เพื่อปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม 

12.2 ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 

 ความเสีย่งจากการทีบ่รษิัทผู้ออกตราสารไม่สามารถช าระคนืเงนิต้น และ/หรอืดอกเบีย้ได้ตามที่ก าหนด หรอืไม่ครบ
ตามจ านวนทีไ่ดส้ญัญาไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะวเิคราะหค์ุณภาพและความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตรา
สาร และทบทวนฐานะการเงนิและความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารอย่างสม ่าเสมอ 
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12.3 ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 

 ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ ผลตอบแทนโดยรวมของตราสารซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจยัต่างๆ เช่น 
แนวโน้มของอตัราดอกเบีย้ ความผนัผวนของค่าเงนิ ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ ผลประกอบการของบรษิทัผู้ออกตรา
สาร ปรมิาณการซือ้ขายหรอืตราสารหนี้ เป็นต้น ซึง่ส่งผลใหร้าคาตราสารทีก่องทุนฯ ไดล้งทุนไวอ้าจเพิม่ขึน้หรือลดลง
ไดต้ลอดเวลา อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะวเิคราะห์และวจิยัปัจจยัต่างๆ ที่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงของราคาตราสาร
อย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอเพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจปรบัเปลีย่นสดัส่วนในการลงทุนในตราสารแต่ละประเภท
ใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ในช่วงเวลาต่างๆ 

12.4 ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 
 เกิดจากการที่กองทุนฯ ไม่สามารถจ าหน่ายตราสารนัน้ๆ ได้ในราคาที่เหมาะสมหรอืภายในระยะเวลาที่ต้องการ 

อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะพจิารณาลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องกบัประเภทลกัษณะและนโยบายการลงทุนของ
กองทุนอย่างเหมาะสม เพื่อใหม้คีวามคล่องตวัในการบรหิารกองทุน ทัง้นี้ แนวทางการบรหิารความเสีย่งจากการขาด
สภาพคล่องของตราสาร จะขึน้อยู่กบัการพจิารณาตดัสนิใจของกองทนุฯ โดยค านึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเป็นส าคญั 

13. การอนุมติังบการเงิน 

 งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยผูม้อี านาจของกองทุนฯ เมื่อวนัที ่23 ธนัวาคม 2562 
 


