
อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 7.59 16,366,947.06 16,367,643.44 AA+ (FITCH)

          รวมเงินฝากธนาคาร 7.59 16,367,643.44

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 2.49 258,100.00 5,368,480.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์

บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน) 0.52 22,900.00 1,127,825.00

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 0.98 253,900.00 2,120,065.00

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 5.22 180,800.00 11,254,800.00

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 1.48 399,800.00 3,198,400.00

บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.37 333,600.00 787,296.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 2.61 156,100.00 5,619,600.00

บริษัท บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1.08 39,100.00 2,326,450.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 2.54 92,700.00 5,469,300.00

บริษัท ราชธานี ลสิซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 1.03 536,100.00 2,230,176.00

บริษัท ศรีสวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 3.18 104,200.00 6,851,150.00

บริษัท ศกัดิส์ยามลสิซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 0.56 142,900.00 1,207,505.00

บริษัท อิออน ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 2.53 26,900.00 5,460,700.00

บริษัทบริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 1.52 149,600.00 3,276,240.00

     หมวดธุรกิจชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เค ซี อี อีเลค็โทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 1.53 79,600.00 3,303,400.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 3.36 41,100.00 7,233,600.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.92 34,900.00 4,135,650.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 2.41 45,900.00 5,186,700.00

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 1.23 51,200.00 2,649,600.00

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 0.97 1,928,800.00 2,083,104.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 1.96 48,400.00 4,235,000.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.49 36,300.00 3,212,550.00

     หมวดธุรกิจบรรจภุณัฑ์

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน)  1.87 97,200.00 4,033,800.00

     หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2.13 34,200.00 4,599,900.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 2.71 99,900.00 5,844,150.00

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 2.37 137,900.00 5,102,300.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท

มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียด



     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั  (มหาชน) 2.46 154,990.00 5,308,407.50

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 2.46 72,000.00 5,310,000.00

บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 1.90 78,600.00 4,087,200.00

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 1.50 293,700.00 3,230,700.00

บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.95 42,000.00 2,037,000.00

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 6.53 331,200.00 14,076,000.00

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 1.96 43,100.00 4,234,575.00

บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 1.50 65,500.00 3,225,875.00

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 0.99 263,800.00 2,123,590.00

บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั 0.96 278,600.00 2,061,640.00

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 0.55 321,400.00 1,195,608.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

 บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 0.98 463,400.00 2,113,104.00

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.38 980,000.00 2,979,200.00

บริษัท ย ูซิตี ้จ ากดั (มหาชน) 0.03 6,248,280.00 62,482.80

บริษัท ศภุาลยั จ ากดั(มหาชน) 1.51 158,900.00 3,257,450.00

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.15 151,900.00 2,475,970.00

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 0.96 274,500.00 2,072,475.00

บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1.36 61,200.00 2,922,300.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 1.04 57,700.00 2,250,300.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 2.53 93,700.00 5,458,025.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.15 80,700.00 2,481,525.00

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากดั (มหาชน) 0.99 59,600.00 2,130,700.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.48 75,100.00 1,028,870.00

     หมวดธุรกิจสือ่และสิง่พิมพ์

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ากดั (มหาชน) 1.22 325,900.00 2,623,495.00

บริษัท วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 1.51 488,100.00 3,245,865.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดืม่

บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 1.02 65,000.00 2,193,750.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 2.02 168,900.00 4,349,175.00

          รวมหุ้นสามัญ 91.14 196,453,023.30

รวมเงินลงทุน 98.74 212,820,666.74

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ 1.26 2,718,675.78

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 215,539,342.52


