
อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 1.47 3,338,777.11 3,342,407.56 AA+ (FITCH)

          รวมเงินฝากธนาคาร 1.47 3,342,407.56

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการทอ่งเที่ยวและสนัทนาการ

บริษัท ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.80 863,000.00 4,107,880.00

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 3.17 197,800.00 7,219,700.00

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 3.40 359,300.00 7,760,880.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 1.97 304,800.00 4,480,560.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสตกิส์

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 2.88 95,100.00 6,561,900.00

บริษัททางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.49 389,000.00 3,403,750.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 2.56 129,416.00 5,826,929.60

บริษัท บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 2.04 59,000.00 4,661,000.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 1.92 61,800.00 4,372,350.00

บริษัท ราชธานี ลสิซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 1.03 517,800.00 2,340,456.00

บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 3.85 103,000.00 8,780,750.00

บริษัท อิออน ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 0.95 10,100.00 2,161,400.00

บริษัทบริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 2.44 255,800.00 5,550,860.00

     หมวดธุรกิจชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์

บริษัท ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 1.55 63,900.00 3,530,475.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0.97 92,900.00 2,211,020.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 2.60 34,100.00 5,916,350.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 3.00 54,200.00 6,829,200.00

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 2.36 441,200.00 5,382,640.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 3.40 53,500.00 7,757,500.00

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 1.44 53,800.00 3,281,800.00

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 3.50 6,484,000.00 7,975,320.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 2.54 51,900.00 5,786,850.00

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 3.37 78,900.00 7,673,025.00

     หมวดธุรกิจบรรจภุณัฑ์

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน)  0.00 46.00 2,150.50

     หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น จ ากดั(มหาชน) 1.49 214,900.00 3,395,420.00

     หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 0.99 86,900.00 2,259,400.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล
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รายละเอียด



     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 3.99 144,800.00 9,086,200.00

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 3.01 154,300.00 6,866,350.00

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited 0.04 2,586.00 83,398.50

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 2.07 140,870.00 4,719,145.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 2.25 66,700.00 5,135,900.00

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.86 401,700.00 1,960,296.00

บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 2.01 75,400.00 4,580,550.00

บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.37 68,400.00 3,129,300.00

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 4.04 224,800.00 9,216,800.00

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 3.01 60,100.00 6,851,400.00

บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.25 55,700.00 2,854,625.00

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 0.93 236,000.00 2,124,000.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

 บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 1.42 633,000.00 3,228,300.00

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 0.53 350,000.00 1,218,000.00

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 2.56 683,200.00 5,841,360.00

บริษัท ศภุาลยั จ ากดั(มหาชน) 1.01 107,500.00 2,300,500.00

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 1.09 130,900.00 2,487,100.00

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 0.54 145,300.00 1,227,785.00

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 1.56 434,700.00 3,564,540.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 2.06 67,800.00 4,695,150.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 0.98 60,100.00 2,238,725.00

บริษัท ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) 1.64 186,775.00 3,735,500.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.90 15,900.00 2,051,100.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 2.50 175,400.00 5,700,500.00

          รวมหุ้นสามัญ 98.33 224,126,090.60

รวมเงินลงทุน 99.80 227,468,498.16

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ 0.20 463,634.95

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 227,932,133.11


