
อัตราส่วน จาํนวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 5.25 8,463,776.33 8,464,240.96 AA+               

          รวมเงินฝากธนาคาร 5.25 8,464,240.96

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จํากดั(มหาชน) 2.45 175,400.00 3,946,500.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 0.99 106,400.00 1,596,000.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 4.93 131,300.00 7,943,650.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ 9ง จํากดั (มหาชน) 0.99 141,400.00 1,597,820.00

บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) 2.07 427,300.00 3,332,940.00

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ 9ง จํากดั (มหาชน) 0.98 290,100.00 1,581,045.00

บริษัททางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 0.98 166,100.00 1,577,950.00

     หมวดธุรกิจของใช้สว่นตวัและเวชภณัฑ์

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 3.65 173,100.00 5,885,400.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากดั (มหาชน) 1.49 105,900.00 2,403,930.00

บริษัท บตัรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 0.99 53,000.00 1,590,000.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 1.97 61,000.00 3,172,000.00

บริษัท ศรีสวสัดิD พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน) 1.50 47,030.00 2,422,045.00

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 0.99 65,800.00 1,598,940.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืEอสาร

บริษัท อินทชั โฮลดิ 9งส์ จํากดั (มหาชน) 1.94 55,700.00 3,133,125.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 3.77 32,900.00 6,086,500.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 1.94 29,200.00 3,124,400.00

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 1.60 27,700.00 2,583,025.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 1.67 37,200.00 2,697,000.00

     หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร

บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) 0.99 123,100.00 1,600,300.00

     หมวดธุรกิจบรรจภุณัฑ์

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จํากดั (มหาชน) 1.01 154,400.00 1,636,640.00

     หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) 1.97 158,800.00 3,176,000.00

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริEงแอนด์คอนสตรัคชัEน จํากดั(มหาชน) 0.97 103,000.00 1,565,600.00

     หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัEน จํากดั (มหาชน) 3.34 40,300.00 5,380,050.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 1.01 35,100.00 1,623,375.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท

มูลค่า ณ วันที4 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายละเอียด



     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 3.26 139,400.00 5,262,350.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยีE จํากดั (มหาชน) 1.96 42,900.00 3,153,150.00

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 2.08 62,700.00 3,354,450.00

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 7.44 317,700.00 11,993,175.00

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 1.98 34,800.00 3,192,900.00

บริษัท พลงังานบริสทุธิD จํากดั (มหาชน) 1.52 62,300.00 2,445,275.00

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากดั (มหาชน) 2.06 205,300.00 3,325,860.00

บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากดั 0.98 226,100.00 1,582,700.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท ย ูซิตี 9 จํากดั (มหาชน) 0.04 6,248,280.00 62,482.80

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 0.99 211,000.00 1,603,600.00

บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 1.45 48,100.00 2,344,875.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท คอมเซเวน่ จํากดั (มหาชน) 2.21 126,100.00 3,562,325.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 3.95 94,100.00 6,375,275.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัEน จํากดั (มหาชน) 1.00 49,000.00 1,604,750.00

บริษัท ดโูฮม จํากดั (มหาชน) 2.12 329,300.00 3,424,720.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 1.00 96,800.00 1,606,880.00

บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 2.01 198,800.00 3,240,440.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 1.51 158,200.00 2,436,280.00

     หมวดธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากดั (มหาชน) 2.19 141,500.00 3,537,500.00

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จํากดั(มหาชน) 3.10 13,600.00 5,004,800.00

     หมวดธุรกิจสืEอและสิEงพิมพ์

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน) 1.00 269,900.00 1,619,400.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเครืEองดืEม

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 1.07 16,600.00 1,726,400.00

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 2.19 111,000.00 3,524,250.00

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติ 9ง จํากดั (มหาชน) 1.02 157,400.00 1,636,960.00

บริษัท นํ 9ามนัพืชไทย จํากดั (มหาชน) 0.98 60,200.00 1,580,250.00

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซพัพลาย์ จํากดั (มหาชน) 2.12 410,300.00 3,426,005.00

บริษัท โอสถสภา จํากดั (มหาชน) 1.00 42,400.00 1,611,200.00

          รวมหุ้นสามัญ 96.42 155,492,487.80

รวมเงินลงทุน 101.67 163,956,728.76

รายการค้างจ่ายหรือหนี ;สินอ ื4น ๆ -1.67 -2,690,006.63

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ 100.00 161,266,722.13


