
อัตราส่วน จ านวนเงนิต้น มูลค่ายุติธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงนิฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 6.63 41,377,318.00 41,377,550.73 AA+ (FITCH)

          รวมเงนิฝากธนาคาร 6.63 41,377,550.73

พันธบัตรรัฐบาล

ธนาคารแห่งประเทศไทย 7.84 49,000.00 48,953,442.85

          รวมพันธบัตรรัฐบาล 7.84 48,953,442.85

หุ้นกู้

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์เพ่ืออตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ 1.64 10,000.00 10,233,344.80 A (TRIS)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 1.63 10,000.00 10,202,293.40 AA- (TRIS)

บริษัท เงินติดล้อ จ ากดั 1.64 10,000.00 10,211,174.00 A- (TRIS)

บริษัท โตโยต้าลสิซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 4.10 25,000.00 25,595,945.50 AAA (TRIS)

บริษัท บตัรกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 5.21 32,000.00 32,540,126.40 AAA (TRIS)

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 1.62 10,000.00 10,132,715.20 A- (TRIS)

บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 1.93 12,000.00 12,055,385.40 A- (TRIS)

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 3.23 20,000.00 20,175,120.40 A (TRIS)

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 1.61 10,000.00 10,058,496.90 A (TRIS)

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 0.82 5,000.00 5,120,870.25 A+ (TRIS)

บริษัท อิออน ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 9.65 60,000.00 60,282,112.80 A- (TRIS)

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 6.39 40,000.00 39,929,248.00 A- (TRIS)

บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 0.82 5,000.00 5,142,207.85 AA (TRIS)

          รวมหุ้นกู้ 40.30 251,679,040.90

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์

บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน) 0.16 20,300.00 999,775.00

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 0.30 231,400.00 1,851,200.00

บริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ากดั (มหาชน) 0.79 652,500.00 4,959,000.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 0.97 167,800.00 6,040,800.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 0.89 94,200.00 5,557,800.00

บริษัท ศรีสวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 0.52 49,100.00 3,228,325.00

     หมวดธุรกิจชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เค ซี อี อีเลค็โทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 0.30 45,800.00 1,900,700.00

บริษัท ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 0.31 48,200.00 1,915,950.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

 บริษัท เจ.อาร์.ดบัเบิล้ย.ู ยทูิลติี ้จ ากดั (มหาชน) 0.54 460,600.00 3,362,380.00

บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 0.30 33,400.00 1,878,750.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 1.17 64,900.00 7,333,700.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 0.59 42,400.00 3,710,000.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.99 69,800.00 6,177,300.00

บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 1.02 184,300.00 6,358,350.00

     หมวดธุรกิจธุรกิจการเงิน

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.30 227,400.00 1,864,680.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 1.50 160,000.00 9,360,000.00

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 0.61 102,700.00 3,799,900.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช ม่ันคง

มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียด



     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 0.59 107,500.00 3,681,875.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 0.85 72,200.00 5,324,750.00

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 1.01 570,800.00 6,278,800.00

บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 0.90 113,600.00 5,594,800.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 0.99 158,600.00 6,185,400.00

บริษัท ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) 0.61 271,500.00 3,801,000.00

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากดั (มหาชน) 0.19 33,300.00 1,190,475.00

บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 0.29 103,900.00 1,797,470.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดืม่

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซพัพลาย์ จ ากดั (มหาชน) 0.61 411,300.00 3,825,090.00

          รวมหุ้นสามัญ 17.29 107,978,270.00

หน่วยลงทุน

     หมวดธุรกิจกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่เทสโก้ โลตสั รีเทล 4.81 1,789,700.00 30,066,960.00

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 4.40 1,446,200.00 27,477,800.00

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ดบับลวิเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 4.63 2,174,298.00 28,918,163.40

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 1.15 554,200.00 7,204,600.00

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์เพ่ืออตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ 2.80 1,494,344.00 17,483,824.80

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท 3.26 1,037,700.00 20,338,920.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย 1.94 1,247,300.00 12,098,810.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 3.10 1,500,213.00 19,352,747.70

          รวมหน่วยลงทุน 26.09 162,941,825.90

รวมเงนิลงทุน 98.15 612,930,130.38

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ 1.85 11,571,873.16

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 624,502,003.54


