
อัตราส่วน จ านวนเงนิต้น มูลค่ายุตธิรรม อันดบัเครดติ

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงนิฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 6.08 13,296,267.54 13,300,273.50 AA+ (FITCH)

          รวมเงนิฝากธนาคาร 6.08 13,300,273.50

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการทอ่งเที่ยวและสนัทนาการ

บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.99 651,900.00 2,164,308.00

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 0.30 16,300.00 656,075.00

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน) 1.48 911,800.00 3,246,008.00

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากดั(มหาชน) 1.92 167,700.00 4,192,500.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 0.99 105,200.00 2,167,120.00

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 1.00 563,800.00 2,176,268.00

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) 1.98 354,800.00 4,328,560.00

บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 0.89 46,400.00 1,948,800.00

     หมวดธุรกิจเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร

บริษัท อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) 0.50 107,100.00 1,092,420.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์

บริษัท การบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.00 214,300.00 2,185,860.00

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 4.72 155,700.00 10,315,125.00

บริษัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 0.99 234,700.00 2,159,240.00

บริษัททางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.98 247,500.00 2,153,250.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เงินติดล้อ จ ากดั (มหาชน) 0.89 50,500.00 1,944,250.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 2.20 62,400.00 4,804,800.00

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 2.08 95,000.00 4,560,000.00

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 1.88 199,700.00 4,113,820.00

     หมวดธุรกิจชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เค ซี อี อีเล็คโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 0.30 10,100.00 661,550.00

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จ ากดั (มหาชน) 1.40 161,400.00 3,066,600.00

     หมวดธุรกิจทรัพยากร

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.49 93,900.00 1,079,850.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยี

บริษัท เน็ตเบย์ จ ากดั (มหาชน) 0.50 37,300.00 1,091,025.00

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 0.96 358,200.00 2,095,470.00

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จ ากดั (มหาชน) 1.02 78,000.00 2,223,000.00

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) 0.52 90,600.00 1,141,560.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส

มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียด



     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 1.00 36,800.00 2,180,400.00

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.52 220,200.00 1,134,030.00

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.51 67,000.00 3,299,750.00

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 1.48 408,000.00 3,243,600.00

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบวิชัน่ (ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน) 1.04 56,400.00 2,270,100.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 2.48 23,300.00 5,428,900.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2.27 36,300.00 4,973,100.00

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 2.91 39,400.00 6,363,100.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 2.48 47,600.00 5,426,400.00

     หมวดธุรกิจบริการ

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 1.44 206,000.00 3,151,800.00

บริษัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน) 0.93 68,100.00 2,025,975.00

     หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวติ

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 2.50 126,400.00 5,466,800.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 1.29 60,700.00 2,822,550.00

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 4.04 172,300.00 8,830,375.00

บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 1.02 43,000.00 2,225,250.00

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 0.49 97,200.00 1,069,200.00

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 1.42 21,500.00 3,096,000.00

บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 3.11 69,400.00 6,801,200.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

 บริษัท แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 0.55 237,000.00 1,208,700.00

บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.50 968,200.00 3,272,516.00

บริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) 0.50 100,300.00 1,093,270.00

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 0.51 117,700.00 1,118,150.00

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.52 150,700.00 3,330,470.00

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 0.48 93,000.00 1,060,200.00

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 0.51 100,600.00 1,106,600.00

บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1.58 58,600.00 3,457,400.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 2.26 114,700.00 4,932,100.00

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 1.10 44,500.00 2,403,000.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 0.96 32,400.00 2,106,000.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.56 86,000.00 3,418,500.00

บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.20 72,800.00 2,620,800.00

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากดั (มหาชน) 0.48 23,300.00 1,060,150.00

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จ ากดั(มหาชน) 1.03 96,300.00 2,263,050.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.99 136,000.00 2,162,400.00

     หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์

บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 1.05 186,000.00 2,287,800.00

บริษัท แพลน บ ีมีเดีย จ ากดั (มหาชน) 1.96 547,632.00 4,288,540.40

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2.15 192,700.00 4,701,880.00



     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม

บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) 0.51 40,500.00 1,123,875.00

บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 0.97 569,700.00 2,130,678.00

บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 0.48 33,600.00 1,050,000.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 3.55 231,700.00 7,761,950.00

บริษัท อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.02 190,100.00 2,224,170.00

บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.50 20,500.00 1,101,875.00

บริษัท โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 2.07 120,800.00 4,530,000.00

          รวมหุ้นสามัญ 92.90 203,190,063.40

รวมเงนิลงทุน 98.98 216,490,336.90

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ 1.02 2,222,858.44

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 218,713,195.34


