
อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม อนัดบัเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 21.02 34,222,557.17 34,272,685.61 AA+               

          รวมเงินฝากธนาคาร 21.02 34,272,685.61

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรงุเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 3.52 303,600.00 5,738,040.00

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) 1.79 1,387,500.00 2,913,750.00

     หมวดธุรกจิขนส่งและโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 4.66 149,700.00 7,597,275.00

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 1.13 202,600.00 1,843,660.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.27 268,100.00 2,077,775.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็ จ ากดั (มหาชน) 1.04 129,500.00 1,696,450.00

บรษิทั บตัรกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 1.57 93,900.00 2,558,775.00

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 2.32 108,100.00 3,783,500.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์1979 จ ากดั (มหาชน) 2.37 91,000.00 3,867,500.00

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรงุเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 3.34 272,200.00 5,444,000.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.07 42,800.00 1,744,100.00

บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 1.25 40,600.00 2,030,000.00

บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 4.98 40,400.00 8,120,400.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.29 21,000.00 2,110,500.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 1.29 22,900.00 2,095,350.00

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 1.35 56,500.00 2,203,500.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1.37 32,300.00 2,236,775.00

บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.67 62,300.00 4,345,425.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.92 22,200.00 1,492,950.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 1.33 71,200.00 2,171,600.00

บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 1.32 100,200.00 2,144,280.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 2.43 26,400.00 3,960,000.00

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 1.35 38,700.00 2,205,900.00

บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 1.20 154,200.00 1,958,340.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 1.44 58,900.00 2,341,275.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 4.57 242,100.00 7,444,575.00

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 1.97 47,600.00 3,213,000.00

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 0.98 6,900.00 1,593,900.00

บรษิทั พลงังานบรสิุทธิ ์จ ากดั (มหาชน) 1.21 58,600.00 1,977,750.00

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.14 32,500.00 1,852,500.00

รายละเอียดการลงทนุ

กองทนุเปิด แอล เอช หุ้นปันผล

มลูค่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียด



     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 4.40 117,500.00 7,167,500.00

บรษิทั ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) 0.09 29,500.00 138,650.00

บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 2.55 102,600.00 4,155,300.00

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) 1.01 148,700.00 1,650,570.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 2.60 13,100.00 4,244,400.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครือ่งดืม่

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.97 24,900.00 1,581,150.00

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 2.31 155,300.00 3,773,790.00

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.93 227,700.00 3,142,260.00

บรษิทั อาร ์แอนด ์บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จ ากดั (มหาชน) 1.58 702,500.00 2,571,150.00

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 3.12 142,200.00 5,083,650.00

          รวมหุ้นสามญั 78.68 128,271,265.00

รวมเงินลงทนุ 99.70 162,543,950.61

รายการค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 0.30 493,563.29

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 163,037,513.90


