
อัตราส่วน จ านวนเงนิต้น มูลค่ายุตธิรรม อันดบัเครดติ

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงนิฝากธนาคาร

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

          รวมเงนิฝากธนาคาร 11.35 12,665,307.33

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการทอ่งเที่ยวและสนัทนาการ

บริษัท ดิ เอราวณั 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

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์

บริษัท ทา่อากาศยานไทย 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

บริษัททางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ 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 ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 1.43 25,300.00 1,593,900.00

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

     หมวดธุรกิจชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์

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

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

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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 เซอร์วสิ 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

ธนาคารกสิกรไทย 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

     หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง

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

     หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวติ

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

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด



     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

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

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

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 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 ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 2.21 21,000.00 2,467,500.00

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม 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 เอสโซ่ (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

     หมวดธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง

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

     หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์

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


