
อัตราส่วน จ านวนเงนิต้น มูลค่ายุติธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงนิฝากธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 0.00 0.00 0.00 AA- (FITCH)

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 23.70 81,754,360.07 81,755,461.69 AA+ (FITCH)

          รวมเงนิฝากธนาคาร 23.70 81,755,461.69

พันธบัตรรัฐบาล

กระทรวงการคลงั 3.41 11,500.00 11,748,972.10

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 4.93 17,000.00 17,000,000.00

          รวมพันธบัตรรัฐบาล 8.34 28,748,972.10

หุ้นกู้

บริษัท เงินติดล้อ จ ากดั (มหาชน) 2.96 10,000.00 10,203,110.20 A (TRIS)

บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 1.46 5,000.00 5,037,833.70 A- (TRIS)

บริษัท อิออน ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 2.96 10,000.00 10,199,809.80 A- (TRIS)

บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1.49 5,000.00 5,127,260.80 AA (TRIS)

          รวมหุ้นกู้ 8.86 30,568,014.50

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 1.30 193,100.00 4,479,920.00

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 1.05 906,800.00 3,609,064.00

     หมวดธุรกิจเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร

EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED 1.17 180,200.00 4,018,460.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์

บริษัท การบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.55 179,500.00 1,902,700.00

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 1.73 380,900.00 5,980,130.00

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) 3.48 710,900.00 12,014,210.00

บริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ากดั (มหาชน) 3.46 570,400.00 11,921,360.00

     หมวดธุรกิจชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เค ซี อี อีเลค็โทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 2.07 92,900.00 7,153,300.00

บริษัท ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 1.99 96,200.00 6,854,250.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยี

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จ ากดั (มหาชน) 0.22 48,200.00 771,200.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 1.49 30,100.00 5,147,100.00

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 0.49 49,200.00 1,685,100.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 1.48 69,700.00 5,088,100.00

บริษัท บางจากคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.55 76,400.00 1,887,080.00

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 1.50 331,800.00 5,176,080.00

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 1.12 398,400.00 3,864,480.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.95 1,023,500.00 3,275,200.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) 0.00 91.00 2,297.75

บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 1.40 210,900.00 4,829,610.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.59 140,900.00 2,028,960.00

     หมวดธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง

บริษัท อีสเทิร์นโพลเีมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.40 125,200.00 1,377,200.00

     หมวดธุรกิจสือ่และสิง่พิมพ์

บริษัท บอีีซี เวลิด์ จ ากดั (มหาชน) 1.21 301,000.00 4,183,900.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด



     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดืม่

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 4.50 109,700.00 15,522,550.00

บริษัท ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.00 348,500.00 6,900,300.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 0.57 65,300.00 1,959,000.00

บริษัท ห้องเย็นเอเช่ียน ซีฟูด้ จ ากดั (มหาชน) 1.00 210,300.00 3,448,920.00

บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.98 64,700.00 3,380,575.00

          รวมหุ้นสามัญ 37.25 128,461,046.75

หน่วยลงทุน

     หมวดธุรกิจกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์

กองทนุรวมสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์สนามบนิสมยุ 1.59 316,700.00 5,478,910.00

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่โลตสัส์ รีเทล โกรท 4.36 933,800.00 15,034,180.00

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 6.47 1,013,700.00 22,301,400.00

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ดบับลวิเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 4.52 1,163,110.00 15,585,674.00

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 1.07 306,337.00 3,676,044.00

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์เพ่ืออตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ 4.75 1,188,358.00 16,399,340.40

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท 3.35 586,900.00 11,561,930.00

          รวมหน่วยลงทุน 26.10 90,037,478.40

รวมเงนิลงทุน 104.25 359,570,973.44

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ -4.25 -14,665,119.80

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 344,905,853.64


