
อตัราส่วน จาํนวนเงินต้น มลูค่ายตุิธรรม อนัดบัเครดิต

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 14.84 26,166,439.49 26,194,125.93 AA+               

          รวมเงินฝากธนาคาร 14.84 26,194,125.93

หุ้นสามญั

     หมวดธรุกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดสุติเวชการ จาํกดั(มหาชน) 1.94 141,800.00 3,431,560.00

     หมวดธรุกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั ทา่อากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 7.14 168,600.00 12,602,850.00

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ9ง จาํกดั (มหาชน) 2.72 358,700.00 4,806,580.00

บรษิทัทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 1.94 317,700.00 3,431,160.00

     หมวดธรุกจิเงนิทนุและหลกัทรพัย์

บรษิทั บตัรกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 1.89 78,100.00 3,338,775.00

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 2.01 62,300.00 3,551,100.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ > พาวเวอร ์1979 จาํกดั (มหาชน) 2.03 62,630.00 3,585,567.50

     หมวดธรุกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื?อสาร

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ9งส ์จาํกดั (มหาชน) 3.05 82,100.00 5,377,550.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั (มหาชน) 4.37 35,100.00 7,722,000.00

     หมวดธรุกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 1.99 20,200.00 3,504,700.00

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 1.95 22,000.00 3,443,000.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 2.38 35,600.00 4,200,800.00

บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเซยีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 1.52 26,100.00 2,675,250.00

บรษิทั ทนุธนชาต จาํกดั (มหาชน) 0.99 30,600.00 1,744,200.00

     หมวดธรุกจิบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง

บรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเินียริ?งแอนดค์อนสตรคัชั ?น จาํกดั(มหาชน) 1.01 89,400.00 1,788,000.00

     หมวดธรุกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั โกลบอลกรนีเคมคิอล จาํกดั (มหาชน) 1.01 146,800.00 1,790,960.00

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จาํกดั (มหาชน) 1.01 33,100.00 1,779,125.00

     หมวดธรุกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 2.10 23,200.00 3,712,000.00

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี? จาํกดั (มหาชน) 2.01 50,502.00 3,547,765.50

บรษิทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 1.51 38,100.00 2,657,475.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 2.21 90,200.00 3,901,150.00

บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 5.63 214,900.00 9,939,125.00

บรษิทั ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) 2.96 43,200.00 5,227,200.00

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 2.52 12,400.00 4,451,600.00

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ > จาํกดั (มหาชน) 2.05 75,300.00 3,614,400.00

บรษิทั ราช กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 1.98 48,900.00 3,496,350.00

     หมวดธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

 บรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จาํกดั (มหาชน) 1.61 473,600.00 2,841,600.00

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชั ?น จาํกดั (มหาชน) 1.99 736,100.00 3,503,836.00

บรษิทั ย ูซติี9 จาํกดั (มหาชน) 0.04 6,248,280.00 62,482.80

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชั ?น จาํกดั (มหาชน) 1.91 135,100.00 3,377,500.00

บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน) 1.04 26,900.00 1,829,200.00

รายละเอียดการลงทนุ

กองทนุเปิด แอล เอช โกรท
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รายละเอียด



     หมวดธรุกจิพาณิชย์

บรษิทั ซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) 3.98 86,500.00 7,028,125.00

บรษิทั เบอรล์ี? ยคุเกอร ์จาํกดั (มหาชน) 1.59 53,200.00 2,806,300.00

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์จาํกดั (มหาชน) 1.49 154,000.00 2,633,400.00

     หมวดธรุกจิวสัดกุ่อสรา้ง

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 1.04 45,200.00 1,830,600.00

     หมวดธรุกจิสื?อและสิ?งพมิพ์

บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จาํกดั (มหาชน) 1.45 298,300.00 2,565,380.00

บรษิทั วจีไีอ จาํกดั (มหาชน) 1.96 351,000.00 3,457,350.00

     หมวดธรุกจิอาหารและเครื?องดื?ม

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 1.48 99,500.00 2,611,875.00

บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชั ?นแนล จาํกดั (มหาชน) 1.51 71,300.00 2,673,750.00

บรษิทั เอม็เคเรสโตรองตก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 0.99 23,400.00 1,749,150.00

          รวมหุ้นสามญั 84.01 148,290,791.80

หน่วยลงทนุ

     หมวดธรุกจิกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พื?อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก ้โลตสั รเีทล 3.09 213,600.00 5,446,800.00

ทรสัตเ์พื?อการลงทนุในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 1.97 97,500.00 3,485,625.00

ทรสัตเ์พื?อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดสุติธานี 0.04 10,800.00 71,820.00

ทรสัตเ์พื?อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท 0.96 63,300.00 1,693,275.00

          รวมหน่วยลงทนุ 6.06 10,697,520.00

รวมเงินลงทนุ 104.91 185,182,437.73

รายการค้างจ่ายหรือหนี:สินอื5น ๆ -4.91 -8,668,560.68

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 176,513,877.05


