
อัตราส่วน จาํนวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 7.25 10,321,241.57 10,321,392.34 AA+               

          รวมเงินฝากธนาคาร 7.25 10,321,392.34

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จํากดั(มหาชน) 2.62 165,900.00 3,732,750.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 1.01 95,500.00 1,432,500.00

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จํากดั (มหาชน) 1.07 616,200.00 1,515,852.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 4.71 110,800.00 6,703,400.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ ;ง จํากดั (มหาชน) 1.05 132,700.00 1,499,510.00

บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) 1.04 190,600.00 1,486,680.00

บริษัททางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 1.08 161,400.00 1,533,300.00

     หมวดธุรกิจของใช้สว่นตวัและเวชภณัฑ์

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 4.88 204,100.00 6,939,400.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากดั (มหาชน) 1.51 94,500.00 2,145,150.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 2.01 55,000.00 2,860,000.00

บริษัท ศรีสวสัดิE พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน) 1.45 39,970.00 2,058,455.00

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 1.70 99,600.00 2,420,280.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยี

บริษัท เน็ตเบย์ จํากดั (มหาชน) 0.51 20,400.00 719,100.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืFอสาร

บริษัท เจ มาร์ท จํากดั (มหาชน) 0.51 65,600.00 721,600.00

บริษัท อินทชั โฮลดิ ;งส์ จํากดั (มหาชน) 1.44 36,400.00 2,047,500.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 4.08 31,400.00 5,809,000.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 1.41 18,800.00 2,011,600.00

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 1.68 25,700.00 2,396,525.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 1.74 34,100.00 2,472,250.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 0.70 14,300.00 993,850.00

     หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร

บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) 1.03 113,000.00 1,469,000.00

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 0.29 15,200.00 414,200.00

     หมวดธุรกิจบริการ

บริษัท เอสไอเอสบี จํากดั (มหาชน) 1.01 147,500.00 1,430,750.00

     หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัFน จํากดั (มหาชน) 3.86 41,100.00 5,486,850.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 1.07 32,800.00 1,517,000.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช ท็อปพิค
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รายละเอียด



     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 3.03 114,100.00 4,307,275.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยีF จํากดั (มหาชน) 1.70 32,900.00 2,418,150.00

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 2.03 54,100.00 2,894,350.00

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 6.96 262,200.00 9,898,050.00

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 2.10 32,500.00 2,981,875.00

บริษัท พลงังานบริสทุธิE จํากดั (มหาชน) 0.99 35,800.00 1,405,150.00

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากดั (มหาชน) 0.98 85,900.00 1,391,580.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัFน จํากดั (มหาชน) 1.02 439,300.00 1,458,476.00

บริษัท ย ูซิตี ; จํากดั (มหาชน) 0.26 36,994,310.00 369,943.10

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัFน จํากดั (มหาชน) 0.35 32,200.00 495,880.00

บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 1.07 31,100.00 1,516,125.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท คอมเซเวน่ จํากดั (มหาชน) 2.06 103,700.00 2,929,525.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 3.48 73,000.00 4,945,750.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัFน จํากดั (มหาชน) 0.71 30,700.00 1,005,425.00

บริษัท ดโูฮม จํากดั (มหาชน) 2.94 402,500.00 4,186,000.00

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากดั (มหาชน) 1.02 38,800.00 1,445,300.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 1.71 146,200.00 2,426,920.00

บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 1.19 104,100.00 1,696,830.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 1.40 129,400.00 1,992,760.00

     หมวดธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากดั (มหาชน) 2.01 114,300.00 2,857,500.00

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จํากดั(มหาชน) 3.65 14,100.00 5,188,800.00

     หมวดธุรกิจสืFอและสิFงพิมพ์

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน) 0.71 167,500.00 1,005,000.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเครืFองดืFม

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 2.62 35,800.00 3,723,200.00

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 2.50 112,100.00 3,559,175.00

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติ ;ง จํากดั (มหาชน) 0.99 135,500.00 1,409,200.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัFนแนล จํากดั (มหาชน) 0.09 6,195.00 125,758.50

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซพัพลาย์ จํากดั (มหาชน) 2.60 443,000.00 3,699,050.00

บริษัท โอสถสภา จํากดั (มหาชน) 1.07 40,000.00 1,520,000.00

          รวมหุ้นสามัญ 94.64 134,669,549.60

รวมเงินลงทุน 101.90 144,990,941.94

รายการค้างจ่ายหรือหนี :สินอ ื6น ๆ -1.90 -2,698,047.47

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ 100.00 142,292,894.47


