
อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 13.81 16,189,884.54 16,190,012.01 AA+ (FITCH)

          รวมเงินฝากธนาคาร 13.81 16,190,012.01

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 3.17 160,200.00 3,716,640.00

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 2.60 765,200.00 3,045,496.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์

บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน) 0.67 20,300.00 786,625.00

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 1.45 27,400.00 1,698,800.00

บริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ากดั (มหาชน) 2.21 123,800.00 2,587,420.00

บริษัท อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) 2.13 45,500.00 2,502,500.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เงินติดล้อ จ ากดั (มหาชน) 2.01 56,700.00 2,353,050.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 3.06 82,400.00 3,584,400.00

บริษัท บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1.04 18,200.00 1,219,400.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 1.95 39,700.00 2,282,750.00

บริษัท ราชธานี ลสิซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 0.51 122,500.00 600,250.00

บริษัท ศรีสวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 1.01 17,272.00 1,187,341.70

บริษัท อิออน ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 1.36 8,400.00 1,596,000.00

บริษัทบริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 1.97 124,000.00 2,306,400.00

     หมวดธุรกิจชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์

บริษัท ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 2.83 46,600.00 3,320,250.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยี

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จ ากดั (มหาชน) 0.46 34,000.00 544,000.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บริษัท เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 1.91 66,000.00 2,244,000.00

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0.99 44,100.00 1,157,625.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 2.61 17,900.00 3,060,900.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.98 10,200.00 1,152,600.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 3.81 37,900.00 4,472,200.00

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 1.46 30,800.00 1,717,100.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 1.00 12,000.00 1,176,000.00

บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 1.00 1,047,700.00 1,173,424.00

     หมวดธุรกิจธุรกิจการเงิน

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.10 29,840.00 117,868.00

     หมวดธุรกิจบริการรับเหมากอ่สร้าง

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั(มหาชน) 1.86 160,100.00 2,177,360.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด



     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 3.97 78,900.00 4,655,100.00

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 0.97 27,900.00 1,136,925.00

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั  (มหาชน) 2.23 76,370.00 2,615,672.50

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 1.61 25,800.00 1,883,400.00

บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 1.46 31,500.00 1,716,750.00

บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.97 55,000.00 2,310,000.00

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 4.40 131,500.00 5,161,375.00

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 3.93 39,400.00 4,609,800.00

บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.74 44,600.00 2,040,450.00

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 2.32 280,100.00 2,716,970.00

บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั 1.03 146,700.00 1,210,275.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

 บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 0.92 249,800.00 1,084,132.00

บริษัท ย ูซิตี ้จ ากดั (มหาชน) 0.32 36,994,310.00 369,943.10

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 2.10 310,500.00 2,468,475.00

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.89 120,800.00 2,210,640.00

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 1.10 154,900.00 1,293,415.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 1.43 27,900.00 1,674,000.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.42 49,800.00 1,668,300.00

บริษัท ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) 1.04 48,500.00 1,224,625.00

บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 0.91 54,000.00 1,069,380.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.80 65,100.00 937,440.00

     หมวดธุรกิจวสัดกุอ่สร้าง

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 1.03 2,800.00 1,209,600.00

     หมวดธุรกิจสือ่และสิง่พิมพ์

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ากดั (มหาชน) 3.00 252,900.00 3,515,310.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดืม่

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.99 16,500.00 2,334,750.00

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 0.49 21,900.00 580,350.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 1.49 58,276.00 1,742,547.60

          รวมหุ้นสามัญ 89.72 105,220,024.90

รวมเงินลงทุน 103.53 121,410,036.91

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ -3.53 -4,135,217.18

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 117,274,819.73


