
อัตราส่วน จาํนวนเงนิต้น มูลค่ายุตธิรรม อันดับเครดติ

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงนิฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 5.49 9,342,058.36 9,342,229.37 AA+               

          รวมเงนิฝากธนาคาร 5.49 9,342,229.37

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสิุตเวชการ จํากดั(มหาชน) 3.04 230,200.00 5,179,500.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 1.02 115,300.00 1,729,500.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 5.89 165,700.00 10,024,850.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ :ง จํากดั (มหาชน) 1.00 150,900.00 1,705,170.00

บริษัททางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 1.00 179,800.00 1,708,100.00

     หมวดธุรกิจของใช้สว่นตวัและเวชภณัฑ์

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 3.56 178,500.00 6,069,000.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เจ เอม็ ที เนท็เวอร์ค เซอร์วิสเซส็ จํากดั (มหาชน) 1.72 129,000.00 2,928,300.00

บริษัท บตัรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 1.46 82,700.00 2,481,000.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 2.43 79,700.00 4,144,400.00

บริษัท ศรีสวสัดิD พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน) 2.15 71,200.00 3,666,800.00

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 2.00 140,200.00 3,406,860.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืEอสาร

บริษัท เจ มาร์ท จํากดั (มหาชน) 1.53 237,400.00 2,611,400.00

บริษัท อินทชั โฮลดิ :งส์ จํากดั (มหาชน) 1.52 46,000.00 2,587,500.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 3.72 34,200.00 6,327,000.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 1.41 22,400.00 2,396,800.00

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 1.80 32,900.00 3,067,925.00

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 0.48 20,400.00 816,000.00

ธนาคารทหารไทย จํากดั(มหาชน) 0.70 1,129,100.00 1,185,555.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 1.66 39,100.00 2,834,750.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 0.48 11,800.00 820,100.00

     หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร

บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) 0.99 130,000.00 1,690,000.00

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 0.96 60,200.00 1,640,450.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 1.04 38,200.00 1,766,750.00

รายละเอ ียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช ห ุ้นปันผล พลัส

มูลค่า ณ วันที4 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563

รายละเอ ียด



     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 3.16 142,600.00 5,383,150.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยีE จํากดั (มหาชน) 1.99 46,100.00 3,388,350.00

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 2.54 80,900.00 4,328,150.00

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 6.95 313,600.00 11,838,400.00

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 1.97 36,600.00 3,358,050.00

บริษัท ผลิตไฟฟา้ จํากดั (มหาชน) 0.93 6,400.00 1,580,800.00

บริษัท พลงังานบริสทุธิD จํากดั (มหาชน) 0.49 21,300.00 836,025.00

บริษัท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 0.59 16,100.00 1,002,225.00

บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากดั 0.48 116,700.00 816,900.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัEน จํากดั (มหาชน) 0.52 266,800.00 885,776.00

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 0.81 180,900.00 1,374,840.00

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัEน จํากดั (มหาชน) 0.50 55,700.00 857,780.00

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 1.56 451,500.00 2,663,850.00

บริษัทเซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 1.17 40,800.00 1,989,000.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท คอมเซเวน่ จํากดั (มหาชน) 2.61 157,200.00 4,440,900.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 3.01 75,600.00 5,121,900.00

บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัEน จํากดั (มหาชน) 0.51 26,400.00 864,600.00

บริษัท ดโูฮม จํากดั (มหาชน) 2.02 331,133.00 3,443,783.20

บริษัท เบอร์ลีE ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 0.51 22,000.00 869,000.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 1.52 155,800.00 2,586,280.00

บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 0.50 51,800.00 844,340.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน) 1.48 163,700.00 2,520,980.00

     หมวดธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากดั (มหาชน) 2.06 140,100.00 3,502,500.00

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จํากดั(มหาชน) 3.72 17,200.00 6,329,600.00

     หมวดธุรกิจสืEอและสิEงพิมพ์

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน) 1.01 286,100.00 1,716,600.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเครืEองดืEม

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 2.09 34,300.00 3,567,200.00

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 3.12 167,500.00 5,318,125.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัEนแนล จํากดั (มหาชน) 0.77 64,736.00 1,314,140.80

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซพัพลาย์ จํากดั (มหาชน) 1.61 329,300.00 2,749,655.00

บริษัท โอสถสภา จํากดั (มหาชน) 0.49 22,100.00 839,800.00

          รวมหุ้นสามัญ 92.27 157,120,410.00

รวมเงนิลงทุน 97.76 166,462,639.37

รายการค้างจ่ายหรือหนี :ส ินอ ื4น ๆ 2.24 3,816,346.06

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ 100.00 170,278,985.43


