
อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 4.99 12,861,419.15 12,866,943.25 AA+ (FITCH)

          รวมเงินฝากธนาคาร 4.99 12,866,943.25

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการทอ่งเที่ยวและสนัทนาการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 2.06 145,600.00 5,314,400.00

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 2.01 239,900.00 5,181,840.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 0.97 169,400.00 2,490,180.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสตกิส์

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 4.02 150,200.00 10,363,800.00

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) 0.58 115,500.00 1,489,950.00

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 0.96 304,700.00 2,468,070.00

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากดั (มหาชน) 0.98 898,500.00 2,533,770.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 2.96 163,900.00 7,621,350.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 2.00 72,800.00 5,150,600.00

บริษัท ราชธานี ลสิซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 1.08 617,300.00 2,790,196.00

บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 2.88 87,000.00 7,416,750.00

บริษัท อิออน ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 1.98 23,800.00 5,093,200.00

     หมวดธุรกิจชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์

บริษัท ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 1.94 90,400.00 4,994,600.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 2.69 162,300.00 6,938,325.00

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1.06 114,300.00 2,720,340.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2.41 49,300.00 6,211,800.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 2.99 53,200.00 7,714,000.00

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 1.96 82,800.00 5,050,800.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 2.63 60,800.00 6,779,200.00

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.46 38,800.00 3,773,300.00

     หมวดธุรกิจบรรจภุณัฑ์

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน)  1.53 84,500.00 3,950,375.00

     หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น จ ากดั(มหาชน) 1.98 323,700.00 5,114,460.00

     หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 1.00 98,700.00 2,566,200.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 2.87 118,100.00 7,410,775.00

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 2.57 149,100.00 6,634,950.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท

มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียด



     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited 0.00 79.00 2,547.75

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 0.91 69,700.00 2,334,950.00

บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 2.40 101,900.00 6,190,425.00

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 5.94 373,700.00 15,321,700.00

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 1.92 43,400.00 4,947,600.00

บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 2.10 87,400.00 5,418,800.00

บริษัท พีทจีี เอ็นเนอยี จ ากดั (มหาชน) 1.05 131,000.00 2,698,600.00

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 1.35 388,200.00 3,493,800.00

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 0.96 296,200.00 2,473,270.00

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 1.43 993,300.00 3,695,076.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

 บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 1.89 953,500.00 4,862,850.00

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 1.53 1,130,800.00 3,935,184.00

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 2.09 284,100.00 5,397,900.00

บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 2.22 98,300.00 5,725,975.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) 2.79 112,600.00 7,206,400.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 3.13 116,500.00 8,067,625.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 2.06 142,800.00 5,319,300.00

บริษัท ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) 2.31 298,208.00 5,964,160.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 1.00 123,604.00 2,570,963.20

บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 1.05 93,200.00 2,702,800.00

     หมวดธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง

บริษัท อีสเทร์ินโพลเีมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.13 286,600.00 2,923,320.00

     หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์

บริษัท บอีีซี เวิลด์ จ ากดั (มหาชน) 1.52 404,000.00 3,918,800.00

บริษัท แพลน บ ีมีเดยี จ ากดั (มหาชน) 1.47 519,000.00 3,788,700.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.92 18,400.00 2,373,600.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 3.24 257,300.00 8,362,250.00

          รวมหุ้นสามัญ 95.97 247,469,826.95

รวมเงินลงทุน 100.96 260,336,770.20

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ -0.96 -2,486,385.20

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 257,850,385.00


