
อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม อนัดบัเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 9.92 17,939,091.55 17,942,788.90 AA+               

          รวมเงินฝากธนาคาร 9.92 17,942,788.90

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรงุเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 3.11 216,400.00 5,626,400.00

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 0.99 104,200.00 1,781,820.00

บรษิทั โรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) 1.06 13,000.00 1,911,000.00

     หมวดธุรกจิขนส่งและโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 6.40 155,800.00 11,568,150.00

บรษิทั บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 1.50 230,890.00 2,704,680.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.98 163,100.00 1,777,790.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 1.57 44,400.00 2,830,500.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์1979 จ ากดั (มหาชน) 1.63 42,930.00 2,940,705.00

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรงุเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1.00 100,200.00 1,813,620.00

     หมวดธุรกจิชิน้ส่วนอเิลคทรอนคิส์

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) 1.02 53,200.00 1,835,400.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 1.51 47,600.00 2,725,100.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 4.50 38,200.00 8,136,600.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 3.03 34,200.00 5,472,000.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 3.01 36,100.00 5,451,100.00

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 0.96 26,400.00 1,742,400.00

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 1.05 1,134,200.00 1,905,456.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 3.06 45,300.00 5,526,600.00

บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเซยีลกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 1.51 27,500.00 2,729,375.00

บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 0.47 15,900.00 850,650.00

     หมวดธุรกจิบรรจุภณัฑ์

บรษิทั บจี ีคอนเทนเนอร ์กลา๊ส จ ากดั (มหาชน) 1.54 205,300.00 2,792,080.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.20 32,800.00 2,164,800.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 2.66 84,500.00 4,816,500.00

บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 2.48 128,200.00 4,487,000.00

รายละเอียดการลงทนุ

กองทนุเปิด แอล เอช โกรท

มลูค่า ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียด



     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 2.13 23,200.00 3,851,200.00

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 1.41 29,802.00 2,555,521.50

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 1.99 51,500.00 3,592,125.00

บรษิทั บางจากคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.07 69,000.00 1,932,000.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 0.98 33,900.00 1,779,750.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 7.94 326,300.00 14,357,200.00

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 3.73 54,200.00 6,747,900.00

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 0.49 2,700.00 885,600.00

บรษิทั พลงังานบรสิุทธิ ์จ ากดั (มหาชน) 1.51 62,300.00 2,725,625.00

บรษิทั ราช กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 0.49 12,900.00 886,875.00

บรษิทั สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จ ากดั (มหาชน) 1.52 256,300.00 2,742,410.00

บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 1.18 247,600.00 2,141,740.00

บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) 1.02 499,600.00 1,838,528.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

 บรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) 1.52 470,500.00 2,752,425.00

บรษิทั ย ูซติี ้จ ากดั (มหาชน) 0.03 6,248,280.00 62,482.80

บรษิทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 0.50 92,600.00 907,480.00

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จก.(มหาชน) 1.06 257,700.00 1,919,865.00

บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 2.00 58,000.00 3,610,500.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 3.75 93,800.00 6,777,050.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั(มหาชน) 3.47 16,000.00 6,272,000.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครือ่งดืม่

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 2.99 196,900.00 5,414,750.00

บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 1.02 51,100.00 1,839,600.00

บรษิทั เอม็เคเรสโตรองตก์รุป๊ จ ากดั (มหาชน) 1.00 25,600.00 1,804,800.00

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 1.53 68,500.00 2,774,250.00

          รวมหุ้นสามญั 90.57 163,761,403.30

รวมเงินลงทนุ 100.49 181,704,192.20

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.49 -887,274.30

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 180,816,917.90


