
อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุตธิรรม อันดบัเครดติ

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 1.11 4,677,309.41 4,685,811.75 AA+ (FITCH)

          รวมเงินฝากธนาคาร 1.11 4,685,811.75

พันธบตัรรัฐบาล

กระทรวงการคลงั 5.91 25,000.00 24,887,933.25 Risk Free

ธนาคารแห่งประเทศไทย 18.52 78,000.00 77,959,993.18 Risk Free

          รวมพันธบตัรรัฐบาล 24.43 102,847,926.43

หุ้นกู้

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์เพ่ืออตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ 2.43 10,000.00 10,215,675.70 A (TRIS)

บริษัท โตโยต้าลสิซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 1.64 7,000.00 6,908,938.61 AAA (TRIS)

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 1.20 5,000.00 5,046,827.15 A+ (TRIS)

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 9.69 40,000.00 40,795,005.20 A- (TRIS)

บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1.20 5,000.00 5,044,711.60 AA (TRIS)

          รวมหุ้นกู้ 16.15 68,011,158.26

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสนัทนาการ

บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.79 1,000,000.00 3,320,000.00

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 0.33 34,700.00 1,396,675.00 A (TRIS)

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน) 0.97 1,145,300.00 4,077,268.00

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 1.23 207,600.00 5,190,000.00 AA- (TRIS)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) 0.61 210,000.00 2,562,000.00

     หมวดธุรกิจเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซเูมอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.28 160,000.00 1,192,000.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์

บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.27 522,500.00 5,329,500.00

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 3.45 219,300.00 14,528,625.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 0.57 260,600.00 2,397,520.00 A (TRIS)

บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.60 976,000.00 2,518,080.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เงินติดล้อ จ ากดั (มหาชน) 0.62 67,500.00 2,598,750.00 A (TRIS)

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 2.81 153,813.00 11,843,601.00 BBB (TRIS)

บริษัท เอเซียเสริมกิจลสีซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 0.91 80,000.00 3,840,000.00 BBB+ (TRIS)

บริษัทบริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 1.51 308,700.00 6,359,220.00 A- (TRIS)

     หมวดธุรกิจชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เค ซี อี อีเลค็โทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 1.26 81,000.00 5,305,500.00

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จ ากดั (มหาชน) 1.31 291,100.00 5,530,900.00

     หมวดธุรกิจทรัพยากร

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.55 200,000.00 2,300,000.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยี

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จ ากดั (มหาชน) 0.60 89,100.00 2,539,350.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 0.91 480,000.00 3,816,000.00

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน) 0.63 66,000.00 2,656,500.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 2.11 38,100.00 8,877,300.00 AA+ (FITCH)

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 1.81 47,100.00 7,606,650.00 AA+ (FITCH)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 1.17 43,300.00 4,936,200.00 AA+ (FITCH)

     หมวดธุรกิจบริการ

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 1.09 300,000.00 4,590,000.00

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.87 500,000.00 3,675,000.00

บริษัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน) 1.90 269,200.00 8,008,700.00

บริษัท เฮลท์ลดี จ ากดั (มหาชน) 0.30 49,400.00 1,259,700.00

     หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท ช.การชา่ง จ ากดั (มหาชน) 0.60 124,100.00 2,506,820.00 A (TRIS)

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช ม่ันคง

มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียด



     หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 1.05 101,900.00 4,407,175.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 0.62 56,000.00 2,604,000.00

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 2.39 196,000.00 10,045,000.00 A (TRIS)

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 1.18 34,400.00 4,953,600.00 AAA (TRIS)

บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 3.00 129,000.00 12,642,000.00 A (TRIS)

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.89 1,110,900.00 3,754,842.00 A- (TRIS)

บริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) 0.29 112,300.00 1,224,070.00

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.92 174,600.00 3,858,660.00

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 0.61 223,600.00 2,549,040.00

บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 0.63 44,600.00 2,631,400.00 AA (TRIS)

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 2.66 260,400.00 11,197,200.00

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 1.01 79,000.00 4,266,000.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.73 77,400.00 3,076,650.00

บริษัท ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) 0.30 60,000.00 1,284,000.00

บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.60 70,000.00 2,520,000.00 A+ (TRIS)

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 0.32 60,000.00 1,368,000.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.99 262,800.00 4,178,520.00 AA- (TRIS)

     หมวดธุรกิจสือ่และสิง่พิมพ์

บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 0.45 153,000.00 1,881,900.00

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 1.82 970,816.00 7,669,446.40

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2.30 397,700.00 9,703,880.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดืม่

บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 0.87 980,000.00 3,665,200.00 BBB+ (TRIS)

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 1.55 195,200.00 6,539,200.00 A (TRIS)

บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.21 94,500.00 5,079,375.00

บริษัท โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 2.22 249,000.00 9,337,500.00

          รวมหุ้นสามัญ 59.67 251,198,517.40

หน่วยลงทุน

     หมวดธุรกิจกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์

กองทนุรวมสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์สนามบินสมยุ 0.00 409,800.00 0.00

          รวมหน่วยลงทุน 0.00 0.00

รวมเงินลงทุน 101.36 426,743,413.84

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ -1.36 -5,743,290.23

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 421,000,123.61


