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              กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค              

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิดตราสารทุน 

นโยบายการลงทุน : กองทุนมนีโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศ โดยมมีูลค่าการลงทุนสุทธใินตราสารทุน 

(net exposure) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 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 ผูจ้ดัการกองทุนจะพจิารณาเลอืกลงทุนใหส้อดคล้องตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด และ/หรอืพจิารณา

ปรบัหลกัทรพัย์ที่ลงทุน และ/หรอืจ านวนหลกัทรพัย์ที่ลงทุนซึ่งอาจมากกว่า 10 หลกัทรพัย์ เพื่อให้

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

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว บรษิทัจดัการ

ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง และ/หรอืเพิม่เตมิหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกทรพัยโ์ดยค านึงถงึประโยชน์

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

รวมถงึการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของบรษิทัผู้ออกตราสาร 

ส่วนที่เหลอือาจพจิารณาลงทุนใน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงนิ เงนิฝากและ/

หรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ใบส าคญัแสดงสทิธิอ์นุพนัธ์ หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS 

หน่วยลงทุนของกองทุนอสงัหารมิทรพัย์ / REITs หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infra) 

หรอืกองทุนรวมอีทเีอฟ (ETF) และ/หรอืหน่วย private equity ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. เป็นต้น ตลอดจนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดใหล้งทุนได ้ 

กองทุนอาจลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

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

ทุนของบรษิัททีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนซื้อขายในตลาด (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 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2564 มาเพื่อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

ตลาดหุ้นไทยปรบัตวัเพิม่ขึ้นจากระดบั 1,247 จุด ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 สู่ระดบั 1,605 จุด ในวนัที่ 30 กนัยายน 

2564 หรอื คดิเป็นการปรบัตวัขึน้ประมาณ 28% จากจุดต ่าสุดตามภาพการเร่งตวัขึน้ของการกระจายตวัของวคัซนี สถานการณ์

การแพร่ระบาดที่มีทิศทางที่ผ่อนคลายมากขึ้น และ อตัราดอกเบี้ยที่ยงัอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต ่า โดยตลาดยงัคงให้น ้าหนัก 

กบัการฟ้ืนตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกจิโดยองค์รวมมากกว่าทศิทางที่เขม้งวดขึ้นของนโยบายทางการเงนิของธนาคารกลาง

สหรฐั 

ส าหรบัมุมมองการลงทุน เรามองว่าแนวโน้มการเปิดประเทศรวมถึงการฉีดวคัซีนมคีวามคบืหน้าและชดัเจนมากขึ้น

พอสมควรจะท าใหหุ้น้กลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปิดประเทศและการกลบัมาใชช้วีติตามปรกต ิหรอื Reopening Theme Stock นัน้

ยังคงมีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดได้ในระยะกลางถึงยาว โดยเรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุน  

ในตลาดหุน้ไทยโดยภาพรวม โดยเฉพาะกลุ่มหุน้ขนาดใหญ่อย่างกลุ่มพลงังาน และ กลุ่มธนาคาร ทีจ่ะไดป้ระโยชน์จากการกลบั

เขา้มาของนักลงทุนต่างประเทศ และ ภาวะดอกเบีย้ขาขึน้ โดยทาง บลจ. ยงัคงประเมนิว่าตลาดหุน้ไทยไดผ้่านจุดต ่าสุดไปตัง้แต่ 

ไตรมาสที่ 2 ของปีที่แล้ว และ คาดว่ารฐับาลจะมกีารออกมาตรการดูแลและเยยีวยาเศรษฐกจิจากวงเงินกู้ที่ยงัคงเหลอือยู่เพื่อ

ประคบัประคองเศรษฐกจิอย่างต่อเนื่อง โดยจ านวนวคัซนีทีจ่ะทยอยเขา้มาในช่วงครึง่หลงัของปีและตน้ปีหน้าจะมส่ีวนส าคญัทีจ่ะ

ผลกัดนัท าใหส้ถานการณ์แพร่ระบาดและการเปิดประเทศปรบัตวัไปในทศิทางที่ดขี ึ้น โดยในระยะสัน้ทาง บลจ. ยงัคงมองเห็น

โอกาสในการลงทุนใน บรษิัทที่มอีตัราการเติบโตสูง ในบางกลุ่มธุรกิจที่คาดว่าจะไดร้บัผลกระทบต่อเนื่องจ ากดั และ จะยงัคง

รายงานผลประกอบการณ์ออกมาแขง็แกร่งจากลกัษณะเฉพาะตวัของธุรกจิ เช่น กลุ่มทีไ่ดร้บัประโยชน์จากการปรบัตึ้วขึ้นของ

ดอกเบี้ย กลุ่มส่งออกทีไ่ดร้บัประโยชน์จากการฟ้ืนตวัของอุปสงค์โลกโดยองค์รวม  ในขณะที่ในระยะกลางทาง บลจ. ยงัคงให้

น ้าหนักกับกลุ่มที่ได้รบัประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงในเชิงของโครงสร้างและกลุ่มที่จะฟ้ืนตัวได้ดีหลังจากสถานการณ์         

แพร่ระบาดผ่านพ้นไป ถึงแม้ทางบลจ. จะยงัคงมองเห็นความเสี่ยงจากปัจจยัภายนอก อย่างในเรื่องของผลกระทบของการ      

ลดขนาด QE การขึน้ดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ปัญหาเรื่องการเมอืงระหว่างประเทศ และ ปัญหาภายในอย่างเรื่องน ้าท่วมและ

เสถยีรภาพทางการเมอืง แต่เรายงัคงใหน้ ้าหนักกบัการฟ้ืนตวัของภาพรวมของเศรษฐกิจ และ มองว่าตลาดหุน้ของไทยจะยงัคง

เป็นเป้าหมายการลงทุนของนักลงทุนต่างชาตเิมื่อสถานการณ์เริม่กลบัเขา้สู่สภาวะปกตอิกีครัง้  
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              กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บรษิัทบรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุม่เทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดต่อไป และหากท่านมี

ขอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาได้ที่บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั หมายเลขโทรศพัท ์  

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

 

  ขอแสดงความนับถอื 

                           บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lhfund@lhfund.co.th


 

 

6 

 

              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 าเนินงาน 
ชนิดสะสมมลูค่า 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
 

 

 
 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 
 
- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบรษิัท
จดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทุน มไิด้เป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานใน
อนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
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              กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ชนิดจ่ายเงินปันผล 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

 
 

 

 
ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 

 
- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบรษิัท
จดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทุน มไิด้เป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานใน
อนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
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              กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั 
ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 
 

 
 

 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 
- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบรษิัท
จดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทุน มไิด้เป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานใน
อนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 



 

 

11 

 

              กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 
 
 

 
รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศ 107,759,131.93            96.60            

เงินฝากธนาคาร 12,665,307.33              11.35            

หุ้นสามญั 95,093,824.60              85.25            

ประเภทรายการค้างรับค้างจา่ยหรือหนีส้นิอ่ืน ๆ 3,783,691.27                3.39              

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 111,542,823.20         100.00        

อัตราส่วน จ านวนเงนิต้น มูลค่ายุตธิรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงนิฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 11.35 12,661,413.89 12,665,307.33

          รวมเงนิฝากธนาคาร 11.35 12,665,307.33

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสนัทนาการ

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.01 368,000.00 1,126,080.00

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน) 0.99 320,300.00 1,108,238.00

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 1.08 8,500.00 1,202,750.00

     หมวดธุรกิจเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร

บริษัท อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) 0.97 107,300.00 1,083,730.00

รายละเอียด
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              กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

อัตราส่วน จ านวนเงนิต้น มูลค่ายุตธิรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 4.98 91,100.00 5,557,100.00

บริษัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 1.00 118,400.00 1,112,960.00

บริษัททางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.01 128,800.00 1,127,000.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 0.96 18,400.00 1,071,800.00

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 1.43 25,300.00 1,593,900.00

บริษัท เอเซียเสริมกิจลสีซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 1.46 47,200.00 1,628,400.00

     หมวดธุรกิจชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เค ซี อี อีเลค็โทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 1.02 14,400.00 1,134,000.00

บริษัท ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 3.36 47,400.00 3,744,600.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0.92 44,100.00 1,023,120.00

บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.03 301,700.00 1,146,460.00

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.05 28,400.00 1,171,500.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 3.25 18,500.00 3,626,000.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.99 9,500.00 1,106,750.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 5.03 42,000.00 5,607,000.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 6.16 56,300.00 6,868,600.00

     หมวดธุรกิจบริการ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.02 154,200.00 1,141,080.00

บริษัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน) 1.53 63,100.00 1,703,700.00

     หมวดธุรกิจบริการรับเหมากอ่สร้าง

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั(มหาชน) 1.95 160,100.00 2,177,360.00

     หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 2.09 80,500.00 2,334,500.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 1.63 28,800.00 1,821,600.00

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 1.09 27,400.00 1,219,300.00

รายละเอียด
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              กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

อัตราส่วน จ านวนเงนิต้น มูลค่ายุตธิรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 2.84 76,370.00 3,169,355.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 1.02 15,000.00 1,132,500.00

บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 0.51 10,800.00 564,300.00

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 2.94 264,600.00 3,281,040.00

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 6.31 180,500.00 7,039,500.00

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 2.21 21,000.00 2,467,500.00

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 1.20 136,300.00 1,342,555.00

บริษัท อบุล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน) 1.08 586,600.00 1,208,396.00

บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั 1.08 146,700.00 1,202,940.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท ย ูซิตี ้จ ากดั (มหาชน) 0.33 36,994,310.00 369,943.10

บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 2.07 43,500.00 2,305,500.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 4.04 71,000.00 4,508,500.00

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากดั (มหาชน) 1.04 23,300.00 1,165,000.00

บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 0.71 45,000.00 792,000.00

     หมวดธุรกิจวัสดุกอ่สร้าง

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 2.45 6,800.00 2,733,600.00

     หมวดธุรกิจสือ่และสิง่พิมพ์

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.99 65,800.00 1,098,860.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 0.51 21,900.00 563,925.00

บริษัท ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.96 152,200.00 3,302,740.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 2.93 103,595.00 3,263,242.50

บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.03 21,400.00 1,144,900.00

          รวมหุ้นสามัญ 85.25 95,093,824.60

รวมเงนิลงทุน 96.61 107,759,131.93

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ 3.39 3,783,691.27

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 111,542,823.20

รายละเอียด
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              กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของ 
ตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

มูลค่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวามเสี่ยงต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวามเสี่ยงในระดบัต ่า ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

BBB มีความเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสี่ยงในระดบัสูง ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่ าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึง่
อาจส่งใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ 
และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

C มคีวามเสี่ยงในการผดินัดช าระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยต้องอาศยัเงื่อนไขทีเ่อื้ออ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ อย่างมากจงึ
จะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

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

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

ประเภท ผู้ออก อันดับ มูลค่าตาม

ความน่าเช่ือถือ ราคาตลาด

เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 12,665,307.33                   
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              กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะได้รบัความ

คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว

ซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองด้านการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระหนี้

ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อนัดบัเครดติทุกประเภททีจ่ดัโดย TRIS Rating เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี้ในตระกูลเงนิบาท ซึง่สะทอ้นความสามารถ

ในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็นสกุลเงนิต รา

ต่างประเทศ 

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

เปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิ

การเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่ง  ๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ

ช าระหนี้ของหน่วยงานนัน้ ๆ 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) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สูงสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถอืภายในประเทศไทย ซึ่งก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนั
โดยรฐับาล 
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AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สูงมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกิจจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

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

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

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อื้อต่อการด าเนินธุรกจิและ
การพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี้ซึ่งก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้ใน
ปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สงูสุดในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบกบั

ผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใต้อนัดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรบัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิลว้จะ

ก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอืสูงเป็นพเิศษ

จะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัที่น่า

พอใจเมื่อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าว
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จะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนเมื่อ

เปรยีบเทยีบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสูง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนั

ทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พเิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถือทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิม่เติมต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่

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

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสัญลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นัก
ลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถอืและแจง้แนวโน้มทศิทางของการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 
สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืให้สูงขึ้น “สญัญาณลบ” จะบ่งชี้
แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะไดร้บัการปรบัขึน้ 
ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ 
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รายงานสรปุเงินลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

 
 
สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 

 
 
 

รายชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 
 
 
 

 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ -                      -                 

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 12,665,307.33        11.35              

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                      -                 

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                      -                 

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงนิลงทุน

1 PTT 6.31

2 SCB 6.16

3 KBANK 5.03

4 AOT 4.98

5 CPALL 4.04

6 HANA 3.36

7 ADVANC 3.25

8 TU 2.96

9 BANPU 2.94

10 MINT 2.93บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)

ช่ือหลักทรัพย์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)

บริษัท ซี.พี.ออลล์  จ ากดั (มหาชน)

บริษัท ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จ ากดั (มหาชน)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)

บริษัท ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน)

ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)
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รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

วนัท่ี รายละเอียด การด าเนินการแก้ไข 
  

 
 

 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

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

 

 

 

รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 
 กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพคิ มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 ถงึ

วนัที ่30 กนัยายน 2564 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

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

 
หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวมได้ที่บรษิัทจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั www.lhfund.co.th และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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
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              กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 
                           หมายเหตุ : * รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 
 
 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 
 

 

 
 
 
 
 

ล าดับ ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อัตราส่วน

(%)

1 บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั                    220,335.80                       15.72 

2 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั                       24,936.76                         1.78 

3 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)                      18,953.56                         1.35 

4 บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั                      79,913.99                         5.70 

5 บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั                      55,448.36                         3.96 

6 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน)                    163,844.82                       11.69 

7 บริษทั หลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)                      72,960.98                         5.21 

8 บริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร จ  ากดั (มหาชน)                    219,549.20                       15.67 

9 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)                     212,180.52                       15.14 

10 บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)                    142,906.93                       10.20 

11 บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน)                      38,805.18                         2.77 

12 บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ  ากดั                      56,842.39                         4.06 

13 บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จ  ากดั                       94,598.65                         6.75 

1,401,277.14 100.00                   รวม

ช่ือกองทุน PTR

กองทนุเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค 3.0187
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              กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค (LHTOPPICK) 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 
 
 

 
 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม  
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 

 

ค่าใชจ่้ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 1,613.97 1.337 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50

ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 29.05 0.024 ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.10

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 337.77 0.280 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 60.00 0.050 ตามที่จ่ายจรงิ

ค่าที่ปรกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามที่จ่ายจรงิ

ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 85.27 0.071 ตามที่จ่ายจรงิ

รวมค่าใชจ่้ายทัง้หมด** 2,126.06 1.762

ค่าใชจ่้ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 1,401.28 1.161 ตามที่จ่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั(ถา้ม)ี

รอ้ยละของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธิ

**  ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์ และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ที่เกดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

จ านวนผู้ถือหน่วย (ราย) สดัส่วน (ร้อยละ) 
N/A N/A 












































