
อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

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

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 19.73 66,574,226.53 66,595,090.87 AA+ (FITCH)

          รวมเงินฝากธนาคาร 19.73 66,595,090.87

พนัธบัตรรัฐบาล

กระทรวงการคลงั 3.48 11,500.00 11,750,363.92

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 2.37 8,000.00 7,999,434.56

          รวมพนัธบัตรรัฐบาล 5.85 19,749,798.48

หุ้นกู้

บริษัท เงินติดล้อ จ ากดั (มหาชน) 2.99 10,000.00 10,108,047.50 A (TRIS)

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 1.50 5,000.00 5,077,540.20 A- (TRIS)

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 3.03 10,000.00 10,214,591.90 A- (TRIS)

บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1.50 5,000.00 5,077,038.75 AA (TRIS)

          รวมหุ้นกู้ 9.03 30,477,218.35

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการทอ่งเที่ยวและสนัทนาการ

บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.71 787,100.00 2,408,526.00

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 0.74 73,200.00 2,507,100.00

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากดั(มหาชน) 1.01 149,500.00 3,408,600.00

บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 0.75 18,000.00 2,547,000.00

     หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท การบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.67 201,100.00 2,252,320.00

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 3.64 201,200.00 12,273,200.00

บริษัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 0.68 243,000.00 2,284,200.00

บริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ากดั (มหาชน) 1.30 217,600.00 4,373,760.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 0.65 37,700.00 2,196,025.00

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 0.89 86,900.00 2,998,050.00

     หมวดธุรกิจชิน้ส่วนอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เค ซี อี อีเล็คโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 0.71 30,600.00 2,409,750.00

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 0.75 32,100.00 2,535,900.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.72 640,000.00 2,432,000.00

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.74 60,200.00 2,483,250.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 2.13 36,700.00 7,193,200.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.69 20,100.00 2,341,650.00

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 3.52 89,100.00 11,894,850.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 3.93 108,700.00 13,261,400.00

     หมวดธุรกิจบริการ

บริษัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน) 1.00 124,500.00 3,361,500.00

     หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 1.46 170,400.00 4,941,600.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 0.68 36,500.00 2,308,625.00

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 1.01 76,800.00 3,417,600.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน
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รายละเอียด



     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 3.07 249,800.00 10,366,700.00

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 2.15 585,800.00 7,263,920.00

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 5.83 504,800.00 19,687,200.00

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 1.51 43,500.00 5,111,250.00

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 1.63 558,500.00 5,501,225.00

บริษัท อบุล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน) 0.86 1,414,900.00 2,914,694.00

บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั 1.52 627,800.00 5,147,960.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 2.94 156,400.00 9,931,400.00

บริษัท ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) 0.00 91.00 2,165.80

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากดั (มหาชน) 1.37 92,500.00 4,625,000.00

บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 0.67 128,200.00 2,256,320.00

     หมวดธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 1.71 14,400.00 5,788,800.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดืม่

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 2.07 222,000.00 6,993,000.00

บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.15 135,800.00 7,265,300.00

          รวมหุ้นสามัญ 55.89 188,685,040.80

หน่วยลงทุน

     หมวดธุรกิจกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์

กองทนุรวมสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์สนามบนิสมยุ 0.00 316,700.00 0.00

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ไอเน็ต 0.62 204,500.00 2,085,900.00

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 4.38 1,163,110.00 14,771,497.00

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 1.18 306,337.00 3,982,381.00

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์เพ่ืออตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ 4.36 1,188,358.00 14,735,639.20

          รวมหน่วยลงทุน 10.54 35,575,417.20

รวมเงินลงทุน 101.03 341,082,565.70

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ -1.03 -3,486,429.86

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 337,596,135.84


