
อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 19.83 89,586,818.96 89,587,865.43 AA+ (FITCH)

          รวมเงินฝากธนาคาร 19.83 89,587,865.43

พนัธบัตรรัฐบาล

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 5.30 24,000.00 23,955,287.01

          รวมพนัธบัตรรัฐบาล 5.30 23,955,287.01

หุ้นกู้

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์เพ่ืออตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ 2.27 10,000.00 10,248,244.70 A (TRIS)

บริษัท เงินติดล้อ จ ากดั (มหาชน) 2.26 10,000.00 10,203,110.20 A (TRIS)

บริษัท โตโยต้าลิสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 5.64 25,000.00 25,493,558.75 AAA (TRIS)

บริษัท บตัรกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 7.22 32,000.00 32,613,661.44 AAA (TRIS)

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 2.23 10,000.00 10,091,175.20 A (TRIS)

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 1.13 5,000.00 5,123,200.05 A+ (TRIS)

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 9.21 40,000.00 41,592,843.20 A- (TRIS)

บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1.14 5,000.00 5,127,260.80 AA (TRIS)

          รวมหุ้นกู้ 31.10 140,493,054.34

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 0.64 124,900.00 2,897,680.00

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 0.63 715,500.00 2,847,690.00

     หมวดธุรกิจเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร

EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED 0.75 151,300.00 3,373,990.00

     หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท การบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.33 141,200.00 1,496,720.00

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 1.04 298,900.00 4,692,730.00

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) 1.73 461,700.00 7,802,730.00

บริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ากดั (มหาชน) 1.71 369,300.00 7,718,370.00

     หมวดธุรกิจชิน้ส่วนอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เค ซี อี อีเล็คโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 0.58 34,200.00 2,633,400.00

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 0.99 62,500.00 4,453,125.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยี

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จ ากดั (มหาชน) 0.13 37,800.00 604,800.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 0.90 23,700.00 4,052,700.00

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 0.30 39,600.00 1,356,300.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 0.87 53,900.00 3,934,700.00

บริษัท บางจากคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.27 49,500.00 1,222,650.00

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 0.89 257,500.00 4,017,000.00

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 0.56 258,800.00 2,510,360.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.57 802,900.00 2,569,280.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) 0.00 8.00 202.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 0.00 31.00 638.60

บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 0.84 165,800.00 3,796,820.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.29 91,500.00 1,317,600.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช ม่ันคง
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รายละเอียด



     หมวดธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.24 98,500.00 1,083,500.00

     หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์

บริษัท บอีีซี เวิลด์ จ ากดั (มหาชน) 0.73 238,400.00 3,313,760.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดืม่

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.55 81,300.00 11,503,950.00

บริษัท ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.20 273,400.00 5,413,320.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 0.29 43,700.00 1,311,000.00

บริษัท ห้องเย็นเอเช่ียน ซีฟูด้ จ ากดั (มหาชน) 0.60 165,400.00 2,712,560.00

บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.59 51,000.00 2,664,750.00

          รวมหุ้นสามัญ 20.21 91,302,325.60

หน่วยลงทุน

     หมวดธุรกิจกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์

กองทนุรวมสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์สนามบนิสมยุ 1.57 409,800.00 7,089,540.00

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่โลตสัส์ รีเทล โกรท 4.31 1,208,600.00 19,458,460.00

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 6.39 1,311,600.00 28,855,200.00

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 4.51 1,520,498.00 20,374,673.20

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 1.47 554,200.00 6,650,400.00

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์เพ่ืออตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอ 4.70 1,538,744.00 21,234,667.20

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท 3.31 758,000.00 14,932,600.00

          รวมหน่วยลงทุน 26.26 118,595,540.40

รวมเงินลงทุน 102.71 463,934,072.78

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ -2.71 -12,244,587.48

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 451,689,485.30


