
อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 1.42 1,211,424.39 1,211,896.79 AA+ (FITCH)

          รวมเงินฝากธนาคาร 1.42 1,211,896.79

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการท่องเทีย่วและสนัทนาการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 1.66 35,200.00 1,416,800.00

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน) 1.54 368,800.00 1,312,928.00

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 2.17 74,300.00 1,857,500.00

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) 0.98 68,500.00 835,700.00

     หมวดธุรกิจเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซเูมอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.17 134,100.00 999,045.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 5.02 64,800.00 4,293,000.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 0.92 85,200.00 783,840.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เงินติดล้อ จ ากดั (มหาชน) 1.47 32,700.00 1,258,950.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 3.29 36,500.00 2,810,500.00

บริษัท เอเซียเสริมกิจลสีซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 2.58 46,000.00 2,208,000.00

บริษัทบริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 2.77 114,900.00 2,366,940.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยี

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จ ากดั (มหาชน) 1.57 47,100.00 1,342,350.00

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) 0.53 35,700.00 449,820.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.97 34,100.00 1,679,425.00

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากดั (มหาชน) 1.00 81,300.00 853,650.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 3.44 12,600.00 2,935,800.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 3.56 22,200.00 3,041,400.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 6.01 31,800.00 5,135,700.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 2.96 22,200.00 2,530,800.00

     หมวดธุรกิจบริการ

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 1.57 87,600.00 1,340,280.00

     หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 2.04 40,300.00 1,742,975.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 1.23 22,600.00 1,050,900.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค

มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียด



     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั  (มหาชน) 3.10 51,670.00 2,648,087.50

บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 1.46 24,100.00 1,247,175.00

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 1.15 89,100.00 980,100.00

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 3.84 22,800.00 3,283,200.00

บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 1.89 16,500.00 1,617,000.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.44 364,600.00 1,232,348.00

บริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) 1.38 108,300.00 1,180,470.00

บริษัท ย ูซิตี ้จ ากดั (มหาชน) 0.43 36,994,310.00 369,943.10

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.48 57,300.00 1,266,330.00

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 1.43 107,100.00 1,220,940.00

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 0.96 74,600.00 820,600.00

บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 2.41 34,900.00 2,059,100.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 1.27 25,200.00 1,083,600.00

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 1.66 26,200.00 1,414,800.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 4.47 58,800.00 3,822,000.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 3.57 76,700.00 3,048,825.00

บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 2.00 47,500.00 1,710,000.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 2.17 116,800.00 1,857,120.00

     หมวดธุรกิจสือ่และสิง่พิมพ์

บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 2.16 150,200.00 1,847,460.00

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 1.93 216,868.00 1,649,623.00

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2.55 89,300.00 2,178,920.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดืม่

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 3.80 96,995.00 3,249,332.50

บริษัท โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 2.05 46,600.00 1,747,500.00

          รวมหุ้นสามัญ 98.06 83,780,777.10

รวมเงินลงทุน 99.48 84,992,673.89

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ 0.52 442,700.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 85,435,374.01


