
อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายุติธรรม อนัดบัเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 2.92 3,898,086.43 3,919,203.56 AA+               

          รวมเงินฝากธนาคาร 2.92 3,919,203.56

พนัธบตัรรฐับาล

ธนาคารแห่งประเทศไทย 14.86 20,000.00 19,980,490.20

          รวมพนัธบตัรรฐับาล 14.86 19,980,490.20

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 2.51 178,700.00 3,377,430.00

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) 1.84 1,176,200.00 2,470,020.00

     หมวดธุรกจิขนส่งและโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 2.95 78,200.00 3,968,650.00

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 0.99 146,100.00 1,329,510.00

บรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั (มหาชน) 0.49 152,000.00 662,720.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.00 173,500.00 1,344,625.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 0.51 25,400.00 692,150.00

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 1.41 54,200.00 1,897,000.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์1979 จ ากดั (มหาชน) 0.96 30,330.00 1,289,025.00

บรษิทับรหิารสนิทรพัย์ กรุงเทพพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) 3.23 217,400.00 4,348,000.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.66 54,800.00 2,233,100.00

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 2.01 54,100.00 2,705,000.00

บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 6.00 40,100.00 8,060,100.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.54 20,600.00 2,070,300.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 1.02 15,000.00 1,372,500.00

ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) 1.09 21,200.00 1,468,100.00

บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.02 38,900.00 2,713,275.00

     หมวดธุรกจิธุรกจิการเกษตร

บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 2.00 244,800.00 2,692,800.00

     หมวดธุรกจิบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง

บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 0.49 42,900.00 656,370.00

บรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเินียริง่แอนด์คอนสตรคัชัน่ จ ากดั(มหาชน) 0.51 60,400.00 688,560.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 3.31 66,200.00 4,451,950.00

รายละเอียดการลงทนุ

กองทนุเปิด แอล เอช โกรท

มลูค่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียด



     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 4.06 36,400.00 5,460,000.00

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 0.49 11,600.00 661,200.00

บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 2.03 214,700.00 2,726,690.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 1.00 33,700.00 1,339,575.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 3.98 174,200.00 5,356,650.00

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 2.01 11,700.00 2,702,700.00

บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 0.50 68,700.00 666,390.00

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.46 58,000.00 3,306,000.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

บรษิทั ยู ซติี้ จ ากดั (มหาชน) 0.05 6,248,280.00 62,482.80

     หมวดธุรกจิพาณชิย์

บรษิทั ซพี ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) 5.51 121,500.00 7,411,500.00

บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 3.01 100,000.00 4,050,000.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ทปิโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 1.99 155,300.00 2,671,160.00

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0.49 20,900.00 658,350.00

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 4.03 16,700.00 5,410,800.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครือ่งดื่ม

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.06 22,500.00 1,428,750.00

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 3.49 193,300.00 4,697,190.00

บรษิทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.53 149,500.00 2,063,100.00

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 2.31 86,700.00 3,099,525.00

          รวมหุ้นสามญั 77.56 104,263,247.80

รวมเงินลงทนุ 95.34 128,162,941.56

รายการค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 4.66 6,258,175.46

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 100.00 134,421,117.02


