
อัตราส่วน จ านวนเงนิต้น มูลค่ายุติธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงนิฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 17.59 33,576,445.75 33,583,785.60 AA+ (FITCH)

          รวมเงนิฝากธนาคาร 17.59 33,583,785.60

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 2.92 287,100.00 5,569,740.00

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 0.98 779,400.00 1,870,560.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 1.65 408,700.00 3,146,990.00

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 5.93 200,400.00 11,322,600.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 0.96 192,500.00 1,828,750.00

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 2.18 452,000.00 4,158,400.00

บริษัททางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.99 221,000.00 1,889,550.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 3.07 183,000.00 5,856,000.00

บริษัท บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 2.23 122,500.00 4,256,875.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 2.13 82,700.00 4,072,975.00

บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 1.10 42,900.00 2,091,375.00

บริษัทบริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 0.94 91,100.00 1,803,780.00

     หมวดธุรกิจชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เค ซี อี อีเลค็โทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 1.06 67,200.00 2,032,800.00

บริษัท ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 1.56 68,500.00 2,979,750.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 2.83 383,400.00 5,405,940.00

บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 0.95 35,500.00 1,819,375.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 2.97 33,200.00 5,677,200.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.30 25,800.00 2,476,800.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 1.02 25,200.00 1,940,400.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 1.66 48,700.00 3,165,500.00

     หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 1.59 114,300.00 3,028,950.00

     หมวดธุรกิจบรรจภุณัฑ์

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากดั (มหาชน) 1.19 181,200.00 2,265,000.00

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน)  0.06 3,072.00 107,520.00

     หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวติ

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.95 29,000.00 3,726,500.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 0.93 45,400.00 1,781,950.00

บริษัทวนิีไทย จ ากดั (มหาชน) 1.02 85,200.00 1,942,560.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

รายละเอียด



     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 2.43 151,890.00 4,632,645.00

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 2.11 694,900.00 4,030,420.00

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 5.35 319,200.00 10,214,400.00

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 1.49 36,000.00 2,844,000.00

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากดั (มหาชน) 2.60 268,700.00 4,970,950.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท ย ูซิตี ้จ ากดั (มหาชน) 0.03 6,248,280.00 62,482.80

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 1.05 348,600.00 2,004,450.00

บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1.02 45,800.00 1,946,500.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 2.07 100,300.00 3,961,850.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 3.36 106,600.00 6,422,650.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.97 71,200.00 1,851,200.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 1.01 95,600.00 1,931,120.00

บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 2.03 210,500.00 3,873,200.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.01 134,500.00 1,936,800.00

     หมวดธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 1.45 8,600.00 2,769,200.00

     หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 1.06 347,100.00 2,030,535.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.05 17,200.00 2,012,400.00

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 1.46 99,300.00 2,780,400.00

บริษัท ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.59 216,600.00 3,032,400.00

บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 1.29 75,300.00 2,466,075.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 0.93 89,100.00 1,782,000.00

บริษัท โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 0.94 51,200.00 1,792,000.00

          รวมหุ้นสามัญ 81.47 155,565,517.80

หน่วยลงทุน

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 1.95 272,300.00 3,730,510.00

          รวมหน่วยลงทุน 1.95 3,730,510.00

รวมเงนิลงทุน 101.01 192,879,813.40

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ -1.01 -1,920,484.93

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 190,959,328.47


