
อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม อนัดบัเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรงุศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 1.17 542,096.64 542,306.70AAA               

          รวมเงินฝากธนาคาร 1.17 542,306.70

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการท่องเทีย่วและสนัทนาการ

บรษิทั ด ิเอราวณั กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 1.45 271,900.00 674,312.00

บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 1.79 53,900.00 830,060.00

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรงุเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 1.91 47,000.00 888,300.00

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 1.85 75,500.00 860,700.00

บรษิทั โรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) 2.16 8,800.00 1,003,200.00

     หมวดธุรกจิขนส่งและโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 1.81 16,600.00 842,450.00

บรษิทั บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 1.83 93,600.00 851,760.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.77 106,400.00 824,600.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั บตัรกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 2.01 34,200.00 931,950.00

บรษิทั ราชธานี ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 1.84 214,600.00 854,108.00

     หมวดธุรกจิชิน้ส่วนอเิลคทรอนิคส์

บรษิทั เดลตา้ อเีลคโทรนิคส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1.55 21,200.00 720,800.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 2.26 21,000.00 1,050,000.00

บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 2.51 5,800.00 1,165,800.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 1.78 72,700.00 828,780.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 1.65 8,400.00 768,600.00

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 1.44 17,200.00 670,800.00

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 1.57 829,400.00 729,872.00

ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) 1.79 12,000.00 831,000.00

บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเซยีลกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 1.71 11,400.00 795,150.00

บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 1.61 22,500.00 748,125.00

     หมวดธุรกจิบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง

บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 1.94 58,800.00 899,640.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 1.90 41,300.00 883,820.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 1.97 6,100.00 915,000.00

บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 2.30 84,200.00 1,069,340.00

บรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.67 41,100.00 776,790.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 1.62 18,900.00 751,275.00

บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) 1.96 73,600.00 912,640.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1.79 27,100.00 833,325.00

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 1.94 3,900.00 900,900.00

รายละเอียดการลงทนุ

กองทนุเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG

มลูค่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียด



     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 1.89 471,600.00 877,176.00

บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 1.65 83,000.00 767,750.00

บรษิทั แลนด์แอนด์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 1.81 125,800.00 842,860.00

บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั(มหาชน) 2.32 72,200.00 1,075,780.00

บรษิทั เอม็ บ ีเค จ ากดั (มหาชน) 1.66 58,800.00 770,280.00

บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 1.70 240,700.00 789,496.00

บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1.78 19,300.00 825,075.00

     หมวดธุรกจิพาณชิย์

บรษิทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 1.46 43,400.00 677,040.00

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 2.18 16,600.00 1,012,600.00

บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 2.49 28,600.00 1,158,300.00

บรษิทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 2.05 43,000.00 954,600.00

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) 1.91 80,100.00 889,110.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 2.30 3,300.00 1,069,200.00

     หมวดธุรกจิสือ่และสิง่พมิพ์

บรษิทั วจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 1.63 132,900.00 757,530.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครือ่งดืม่

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 2.04 39,000.00 947,700.00

บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) 1.94 40,000.00 900,000.00

บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 1.37 38,000.00 638,400.00

บรษิทั เอม็เคเรสโตรองต์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 1.72 16,900.00 798,525.00

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 2.04 26,500.00 947,375.00

          รวมหุ้นสามญั 89.34 41,511,894.00

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์และกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 1.88 69,196.00 871,869.60

ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ 2.15 74,100.00 1,000,350.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐานบรอดแบนด์อนิเทอรเ์น็ต จสัมนิ 2.16 119,945.00 1,001,540.75

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที1่ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 2.28 90,700.00 1,061,190.00

          รวมหน่วยลงทนุ 8.47 3,934,950.35

รวมเงินลงทนุ 98.97 45,989,151.05

รายการค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 1.03 477,681.98

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 46,466,833.03


