
อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 0.83 1,054,925.73 1,055,597.23 AA+ (FITCH)

          รวมเงินฝากธนาคาร 0.83 1,055,597.23

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการทอ่งเที่ยวและสนัทนาการ

บริษัท ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.44 656,800.00 3,126,368.00

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 3.28 115,000.00 4,197,500.00

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 1.01 59,900.00 1,293,840.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 1.44 124,900.00 1,836,030.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสตกิส์

บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน) 0.83 20,300.00 1,055,600.00

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 1.63 30,200.00 2,083,800.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 2.13 62,406.00 2,724,658.60

บริษัท บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 3.40 55,100.00 4,352,900.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 2.54 45,900.00 3,247,425.00

บริษัท ราชธานี ลสิซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 1.04 293,500.00 1,326,620.00

บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 4.02 60,372.00 5,146,581.30

บริษัทบริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 1.50 88,500.00 1,920,450.00

     หมวดธุรกิจชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์

บริษัท ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 1.58 36,500.00 2,016,625.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 2.05 61,300.00 2,620,575.00

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1.00 54,000.00 1,285,200.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 2.43 17,900.00 3,105,650.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2.96 30,100.00 3,792,600.00

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 0.50 52,300.00 638,060.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 3.45 30,400.00 4,408,000.00

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 1.47 30,800.00 1,878,800.00

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 3.53 3,676,000.00 4,521,480.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 2.96 34,000.00 3,791,000.00

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.49 32,700.00 3,180,075.00

     หมวดธุรกิจธุรกิจการเงิน

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.99 111,900.00 1,264,470.00

     หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น จ ากดั(มหาชน) 1.98 160,100.00 2,529,580.00

     หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 1.00 49,300.00 1,281,800.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช ท็อปพิค

มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียด



     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 4.36 88,900.00 5,578,475.00

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 3.12 89,700.00 3,991,650.00

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited 0.04 1,648.00 53,148.00

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 2.00 76,370.00 2,558,395.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 2.29 38,000.00 2,926,000.00

บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 2.04 42,900.00 2,606,175.00

บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.97 55,000.00 2,516,250.00

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 4.01 125,000.00 5,125,000.00

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 2.98 33,400.00 3,807,600.00

บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.79 44,600.00 2,285,750.00

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 0.97 137,600.00 1,238,400.00

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 0.96 146,700.00 1,224,945.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

 บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 1.43 358,900.00 1,830,390.00

บริษัท ย ูซิตี ้จ ากดั (มหาชน) 0.29 36,994,310.00 369,943.10

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 2.08 310,500.00 2,654,775.00

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 1.47 99,100.00 1,882,900.00

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 1.53 238,600.00 1,956,520.00

บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1.10 24,100.00 1,403,825.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 2.08 38,500.00 2,666,125.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 2.05 70,400.00 2,622,400.00

บริษัท ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) 1.02 65,200.00 1,304,000.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.75 65,100.00 963,480.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.94 9,300.00 1,199,700.00

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 1.03 44,800.00 1,321,600.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 2.96 116,676.00 3,786,040.90

          รวมหุ้นสามัญ 98.89 126,499,174.90

รวมเงินลงทุน 99.71 127,554,772.13

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ 0.29 364,786.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 127,919,558.73


