
อัตราส่วน จาํนวนเงนิต้น มูลค่ายุต ิธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงนิฝากธนาคาร

ธนาคารทหารไทย จํากดั(มหาชน) 4.75 22,666,995.52 22,680,705.57 AA-               

          รวมเงนิฝากธนาคาร 4.75 22,680,705.57

หุ้นสามัญ

     หมวดธรุกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสิุตเวชการ จํากดั(มหาชน) 3.07 651,100.00 14,649,750.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 1.03 329,200.00 4,938,000.00

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จํากดั (มหาชน) 0.52 1,018,400.00 2,505,264.00

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากดั (มหาชน) 0.50 20,300.00 2,364,950.00

     หมวดธรุกิจขนสง่และโลจิสติกส์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 2.51 197,800.00 11,966,900.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ ;ง จํากดั (มหาชน) 1.53 648,300.00 7,325,790.00

บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) 1.27 777,000.00 6,060,600.00

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ ;ง จํากดั (มหาชน) 0.24 214,400.00 1,168,480.00

บริษัททางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 1.98 997,900.00 9,480,050.00

     หมวดธรุกิจของใช้สว่นตวัและเวชภณัฑ์

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 3.95 554,400.00 18,849,600.00

     หมวดธรุกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เจ เอม็ ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากดั (มหาชน) 0.50 104,800.00 2,378,960.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 1.51 139,100.00 7,233,200.00

บริษัท ศรีสวสัดิF พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน) 1.98 184,100.00 9,481,150.00

     หมวดธรุกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืGอสาร

บริษัท โทเทิGล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัGน จํากดั (มหาชน) 0.51 62,500.00 2,453,125.00

บริษัท อินทชั โฮลดิ ;งส์ จํากดั (มหาชน) 1.48 126,000.00 7,087,500.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 5.41 139,700.00 25,844,500.00

     หมวดธรุกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 1.76 78,400.00 8,388,800.00

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 1.04 53,200.00 4,960,900.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 1.24 81,700.00 5,923,250.00

     หมวดธรุกิจธรุกิจการเกษตร

บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) 0.99 362,500.00 4,712,500.00

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 0.26 45,700.00 1,245,325.00

     หมวดธรุกิจธรุกิจการเงิน

บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 0.50 395,900.00 2,375,400.00

     หมวดธรุกิจบริการ

บริษัท เอสไอเอสบี จํากดั (มหาชน) 1.28 632,500.00 6,135,250.00

     หมวดธรุกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) 0.51 122,400.00 2,448,000.00

บริษัท ซิโน-ไทย เอน็จิเนียริGงแอนด์คอนสตรัคชัGน จํากดั(มหาชน) 0.51 158,900.00 2,415,280.00

     หมวดธรุกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต

บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัGน จํากดั (มหาชน) 2.52 90,000.00 12,015,000.00

     หมวดธรุกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 1.51 156,100.00 7,219,625.00

รายละเอ ียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช มั2 งคั2 ง

มูลค่า ณ วันที2  30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายละเอ ียด



     หมวดธรุกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 3.01 381,000.00 14,382,750.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยีG จํากดั (มหาชน) 2.02 131,300.00 9,650,550.00

บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 0.99 107,000.00 4,734,750.00

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 1.49 133,000.00 7,115,500.00

บริษัท บีซีพีจี จํากดั (มหาชน) 1.03 315,800.00 4,926,480.00

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 7.47 944,600.00 35,658,650.00

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 1.99 103,400.00 9,486,950.00

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 1.02 19,800.00 4,890,600.00

บริษัท พลงังานบริสทุธิF จํากดั (มหาชน) 1.00 121,300.00 4,761,025.00

บริษัท พีทีจี เอน็เนอยี จํากดั (มหาชน) 1.47 432,900.00 7,012,980.00

บริษัท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 0.74 56,700.00 3,529,575.00

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิGง จํากดั (มหาชน) 0.26 183,300.00 1,218,945.00

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั 0.25 170,300.00 1,192,100.00

     หมวดธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัGน จํากดั (มหาชน) 0.49 705,700.00 2,342,924.00

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 0.52 328,000.00 2,492,800.00

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 1.06 860,100.00 5,074,590.00

บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 1.47 144,100.00 7,024,875.00

     หมวดธรุกิจพาณิชย์

บริษัท คอมเซเวน่ จํากดั (มหาชน) 0.25 42,400.00 1,197,800.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 5.22 368,200.00 24,945,550.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัGน จํากดั (มหาชน) 1.48 216,100.00 7,077,275.00

บริษัท ดโูฮม จํากดั (มหาชน) 1.48 680,300.00 7,075,120.00

บริษัท เบอร์ลีG ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 1.73 209,400.00 8,271,300.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 0.77 221,000.00 3,668,600.00

บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 0.75 218,900.00 3,568,070.00

     หมวดธรุกิจวสัดกุ่อสร้าง

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากดั (มหาชน) 1.02 194,600.00 4,865,000.00

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จํากดั(มหาชน) 2.99 38,800.00 14,278,400.00

     หมวดธรุกิจสืGอและสิGงพิมพ์

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน) 0.51 403,000.00 2,418,000.00

     หมวดธรุกิจอาหารและเครืGองดืGม

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 1.96 89,900.00 9,349,600.00

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 2.74 412,500.00 13,096,875.00

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติ ;ง จํากดั (มหาชน) 0.51 232,700.00 2,420,080.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัGนแนล จํากดั (มหาชน) 0.78 183,439.00 3,723,811.70

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย์ จํากดั (มหาชน) 0.50 284,900.00 2,378,915.00

บริษัท โอสถสภา จํากดั (มหาชน) 1.50 188,900.00 7,178,200.00

          รวมหุ้นสามัญ 90.57 432,635,789.70

หน่วยลงทุน

     หมวดธรุกิจกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพืGอการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตสั รีเทล 0.53 134,400.00 2,526,720.00

ทรัสต์เพืGอการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 0.51 173,300.00 2,443,530.00

ทรัสต์เพืGอการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมีGยม โกรท 0.79 235,800.00 3,772,800.00

ทรัสต์เพืGอการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี ; 0.45 147,000.00 2,131,500.00

ทรัสต์เพืGอการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพืGออตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ; 0.75 241,300.00 3,595,370.00

     หมวดธรุกิจขนสง่และโลจิสติกส์

กองทนุรวมโครงสร้างพื ;นฐานเพืGออนาคตประเทศไทย 0.28 127,200.00 1,361,040.00

     หมวดธรุกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืGอสาร

กองทนุรวมโครงสร้างพื ;นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 1.50 473,100.00 7,143,810.00

          รวมหน่วยลงทุน 4.81 22,974,770.00

รวมเงนิลงทุน 100.13 478,291,265.27

รายการค้างจ่ายหรือหนี :ส ินอ ื2น ๆ -0.13 -629,009.17

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ 100.00 477,662,256.10


