
อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 2.91 8,027,927.97 8,034,757.66 AA+ (FITCH)

          รวมเงินฝากธนาคาร 2.91 8,034,757.66

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการทอ่งเที่ยวและสนัทนาการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 1.61 110,300.00 4,439,575.00

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน) 1.50 1,160,700.00 4,132,092.00

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 2.11 232,700.00 5,817,500.00

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) 0.99 222,700.00 2,716,940.00

     หมวดธุรกิจเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร

บริษัท ท.ีเอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.19 438,800.00 3,269,060.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสตกิส์

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 4.85 202,000.00 13,382,500.00

บริษัท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 0.90 269,900.00 2,483,080.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เงินตดิล้อ จ ากดั (มหาชน) 1.45 104,000.00 4,004,000.00

บริษัท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 3.31 118,500.00 9,124,500.00

บริษัท เอเซียเสริมกิจลสีซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 2.59 148,600.00 7,132,800.00

บริษัทบริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 2.65 354,800.00 7,308,880.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยี

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคยีว จ ากดั (มหาชน) 1.52 147,500.00 4,203,750.00

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) 0.53 116,000.00 1,461,600.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ ากดั (มหาชน) 1.97 110,500.00 5,442,125.00

บริษัท อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 0.21 178,550.00 571,360.00

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากดั (มหาชน) 1.00 262,600.00 2,757,300.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 3.34 39,500.00 9,203,500.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2.81 56,600.00 7,754,200.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 5.51 94,100.00 15,197,150.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 3.78 91,300.00 10,408,200.00

     หมวดธุรกิจบริการ

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 1.57 282,300.00 4,319,190.00

     หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 2.05 130,800.00 5,657,100.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 1.22 72,500.00 3,371,250.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท

มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียด



     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 3.11 167,300.00 8,574,125.00

บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 1.41 75,100.00 3,886,425.00

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 1.12 279,500.00 3,074,500.00

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 3.81 72,900.00 10,497,600.00

บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 1.87 52,600.00 5,154,800.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 1.40 1,141,800.00 3,859,284.00

บริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) 1.33 335,600.00 3,658,040.00

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 1.46 181,600.00 4,013,360.00

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 1.37 330,400.00 3,766,560.00

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 0.94 236,100.00 2,597,100.00

บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 2.37 110,600.00 6,525,400.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) 1.26 80,800.00 3,474,400.00

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 1.61 82,100.00 4,433,400.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 4.50 191,000.00 12,415,000.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 3.59 249,300.00 9,909,675.00

บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 2.02 154,400.00 5,558,400.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 2.11 366,600.00 5,828,940.00

     หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์

บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 2.12 474,800.00 5,840,040.00

บริษัท แพลน บ ีมีเดยี จ ากดั (มหาชน) 1.89 681,700.00 5,197,085.00

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 2.48 280,500.00 6,844,200.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 3.77 310,500.00 10,401,750.00

บริษัท โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 2.40 176,100.00 6,603,750.00

          รวมหุ้นสามัญ 96.58 266,271,486.00

รวมเงินลงทุน 99.50 274,306,243.66

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ 0.50 1,380,978.53

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 275,687,222.19


