
อัตราส่วน จ านวนเงนิต้น มูลค่ายุตธิรรม อันดบัเครดติ

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงนิฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 2.75 3,297,222.06 3,297,247.86 AA+ (FITCH)

          รวมเงนิฝากธนาคาร 2.75 3,297,247.86

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการทอ่งเที่ยวและสนัทนาการ

บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.04 345,700.00 1,244,520.00

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 1.62 81,900.00 1,941,030.00

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากดั(มหาชน) 2.14 123,600.00 2,570,880.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 2.09 183,900.00 2,501,040.00

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 1.00 488,800.00 1,202,448.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 3.49 67,200.00 4,183,200.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 1.56 56,106.00 1,869,921.50

บริษัท บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1.23 24,700.00 1,469,650.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 2.93 59,500.00 3,510,500.00

บริษัท ราชธานี ลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 1.00 287,900.00 1,197,664.00

บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 3.63 66,172.00 4,350,697.70

บริษัท ศกัดิ์สยามลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 1.01 143,600.00 1,213,420.00

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 1.64 9,700.00 1,969,100.00

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 3.08 168,800.00 3,696,720.00

     หมวดธุรกิจชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 1.03 31,100.00 1,236,225.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 0.59 35,400.00 708,000.00

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1.63 130,400.00 1,956,000.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 2.63 17,900.00 3,150,400.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2.92 29,500.00 3,495,750.00

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 0.99 107,100.00 1,188,810.00

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 3.10 32,900.00 3,717,700.00

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 1.05 24,400.00 1,262,700.00

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 2.41 2,677,900.00 2,892,132.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 2.05 28,100.00 2,458,750.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.66 36,000.00 3,186,000.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 2.66 54,500.00 3,188,250.00

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 3.21 104,100.00 3,851,700.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพิค

มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียด



     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 2.18 76,370.00 2,615,672.50

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 2.39 38,900.00 2,868,875.00

บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 1.05 24,300.00 1,263,600.00

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 2.07 51,200.00 2,483,200.00

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 5.56 156,900.00 6,668,250.00

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 2.26 27,600.00 2,711,700.00

บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 1.14 27,800.00 1,369,150.00

บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.97 44,600.00 2,363,800.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

 บริษัท แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 2.11 555,000.00 2,530,800.00

บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.51 594,400.00 1,806,976.00

บริษัท ย ูซิตี ้จ ากดั (มหาชน) 0.31 36,994,310.00 369,943.10

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 1.05 157,800.00 1,254,510.00

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.48 108,700.00 1,771,810.00

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 2.17 358,700.00 2,600,575.00

บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1.17 29,400.00 1,403,850.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 2.05 42,100.00 2,452,325.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.07 41,800.00 1,285,350.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.74 65,100.00 891,870.00

     หมวดธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 0.54 1,700.00 642,600.00

     หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์

บริษัท วจีีไอ จ ากดั (มหาชน) 1.02 184,600.00 1,227,590.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.98 20,700.00 2,370,150.00

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 1.00 44,800.00 1,198,400.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 2.07 96,776.00 2,486,909.95

บริษัท อาร์ แอนด์ บ ีฟูด้ ซพัพลาย์ จ ากดั (มหาชน) 1.73 222,500.00 2,069,250.00

          รวมหุ้นสามัญ 95.04 113,920,364.75

รวมเงนิลงทุน 97.79 117,217,612.61

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ 2.21 2,650,749.78

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 119,868,362.39


