
อัตราส่วน จ านวนเงนิต้น มูลค่ายุตธิรรม อันดบัเครดติ

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงนิฝากธนาคาร

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

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2.34 8,117,821.74 8,123,569.26 AA+ (FITCH)

          รวมเงนิฝากธนาคาร 2.34 8,123,569.26

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการทอ่งเที่ยวและสนัทนาการ

บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.70 732,600.00 2,432,232.00

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 1.07 92,100.00 3,707,025.00

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน) 1.60 1,561,400.00 5,558,584.00

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากดั(มหาชน) 1.96 272,200.00 6,805,000.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 0.97 162,700.00 3,351,620.00

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 0.99 889,400.00 3,433,084.00

บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 0.56 46,500.00 1,953,000.00

     หมวดธุรกิจเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.97 450,100.00 3,353,245.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 5.05 264,400.00 17,516,500.00

บริษัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 0.94 355,600.00 3,271,520.00

บริษัท เอเชีย เอวเิอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.30 398,200.00 1,027,356.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เงินติดล้อ จ ากดั (มหาชน) 1.42 128,300.00 4,939,550.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 4.36 196,211.00 15,108,247.00

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.00 76.00 972.80

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 3.22 232,900.00 11,179,200.00

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 1.99 334,100.00 6,882,460.00

     หมวดธุรกิจชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เค ซี อี อีเล็คโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 1.97 104,500.00 6,844,750.00

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จ ากดั (มหาชน) 1.04 190,200.00 3,613,800.00

     หมวดธุรกิจทรัพยากร

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.94 283,500.00 3,260,250.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยี

บริษัท เน็ตเบย์ จ ากดั (มหาชน) 0.69 82,300.00 2,407,275.00

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จ ากดั (มหาชน) 1.00 122,100.00 3,479,850.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.01 681,100.00 3,507,665.00

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.99 69,400.00 3,417,950.00

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.31 33,900.00 1,067,850.00

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 0.50 216,400.00 1,720,380.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 2.99 44,500.00 10,368,500.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช ยั่ งยืน

มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียด



     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.98 24,900.00 3,411,300.00

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 3.00 64,300.00 10,384,450.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 2.45 74,600.00 8,504,400.00

     หมวดธุรกิจบริการ

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 0.95 215,100.00 3,291,030.00

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.31 147,700.00 1,085,595.00

บริษัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน) 1.38 161,100.00 4,792,725.00

บริษัท เฮลท์ลีด จ ากดั (มหาชน) 0.30 40,300.00 1,027,650.00

     หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวติ

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 1.97 157,900.00 6,829,175.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 1.50 111,900.00 5,203,350.00

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 3.12 210,800.00 10,803,500.00

บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 0.95 63,900.00 3,306,825.00

บริษัท บางจากคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.43 167,200.00 4,974,200.00

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 0.50 158,300.00 1,741,300.00

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 1.93 46,400.00 6,681,600.00

บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 3.61 127,700.00 12,514,600.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.52 1,555,300.00 5,256,914.00

บริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) 0.48 152,400.00 1,661,160.00

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.54 241,800.00 5,343,780.00

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 0.98 298,400.00 3,401,760.00

บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1.06 62,000.00 3,658,000.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 3.01 242,800.00 10,440,400.00

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 2.56 164,300.00 8,872,200.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.21 105,200.00 4,181,700.00

บริษัท ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) 0.46 74,700.00 1,598,580.00

บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.69 66,500.00 2,394,000.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 0.49 74,100.00 1,689,480.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 2.00 435,700.00 6,927,630.00

     หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์

บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 1.05 295,900.00 3,639,570.00

บริษัท แพลน บ ีมีเดีย จ ากดั (มหาชน) 3.49 1,532,120.00 12,103,748.00

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 3.05 433,900.00 10,587,160.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม

บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 0.97 900,500.00 3,367,870.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 3.61 373,200.00 12,502,200.00

บริษัท อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.00 295,900.00 3,462,030.00

บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.98 128,000.00 6,880,000.00

บริษัท โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 4.08 377,000.00 14,137,500.00

          รวมหุ้นสามัญ 97.17 336,865,247.80



หน่วยลงทุน

     หมวดธุรกิจกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์

กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์สนามบนิสมยุ 0.00 316,700.00 0.00

          รวมหน่วยลงทุน 0.00 0.00

รวมเงนิลงทุน 99.51 344,988,817.06

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ 0.49 1,703,380.14

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 346,692,197.20


