
อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม อนัดบัเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 2.67 33,133,471.19 33,150,654.51 AA+               

          รวมเงินฝากธนาคาร 2.67 33,150,654.51

พนัธบตัรรฐับาล

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 24.06 299,000.00 298,497,407.22

          รวมพนัธบตัรรฐับาล 24.06 298,497,407.22

หุ้นกู้

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 0.41 5,000.00 5,032,761.35

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าไทยแลนด ์ไพรม์ พรอ็พเพอรต์ี้ 4.05 50,000.00 50,213,182.00

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ 0.82 10,000.00 10,225,181.20

บ.น ้าตาลมติรผล จก. 0.42 5,000.00 5,241,096.55

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 1.24 15,000.00 15,356,290.80

บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) 1.70 20,000.00 21,101,124.40

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 0.82 10,000.00 10,201,235.40

บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 0.41 5,000.00 5,061,217.10

บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั 0.82 10,000.00 10,199,038.40

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.74 9,000.00 9,147,145.63

บรษิทั โตโยตา้ลสิซิง่ (ประเทศไทย) จ ากดั 2.02 25,000.00 25,104,689.50

บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 0.09 1,000.00 1,070,694.24

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1.65 20,000.00 20,504,793.88

บรษิทั บตัรกรุงศรอียธุยา จ ากดั 2.59 32,000.00 32,181,474.88

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 0.82 10,000.00 10,119,691.70

บรษิทั บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 0.41 5,000.00 5,040,066.25

บรษิทั ปตท.สผ.ศนูยบ์รหิารเงนิ จ ากดั 0.82 10,000.00 10,177,750.10

บรษิทั แผ่นดนิทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 0.99 12,000.00 12,245,553.84

บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 2.48 30,000.00 30,801,182.70

บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 0.83 10,000.00 10,344,500.90

บรษิทั ราชธาน ีลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 4.11 50,000.00 50,952,857.10

บรษิทั ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั 2.88 35,000.00 35,698,489.00

บรษิทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 0.41 5,000.00 5,075,181.90

บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 4.97 60,000.00 61,613,443.20

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จก.(มหาชน) 3.30 40,000.00 40,930,351.60

บรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน) 1.68 20,000.00 20,879,985.40

บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 0.41 5,000.00 5,100,021.05

          รวมหุ้นกู้ 41.88 519,619,000.07

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิเงนิทนุและหลกัทรพัย์

บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ากดั (มหาชน) 0.16 130,900.00 2,042,040.00

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1.21 750,900.00 15,018,000.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.28 84,800.00 3,455,600.00

บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 0.54 134,300.00 6,715,000.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 1.54 95,000.00 19,095,000.00

     หมวดธุรกจิบรรจุภณัฑ์

บรษิทั บจี ีคอนเทนเนอร ์กลา๊ส จ ากดั (มหาชน) 0.22 313,900.00 2,668,150.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.32 59,400.00 3,994,650.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 0.53 217,600.00 6,636,800.00

รายละเอียดการลงทนุ

กองทนุเปิด แอล เอช มัน่คง

มลูค่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียด



     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 1.04 85,800.00 12,870,000.00

บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 0.26 256,100.00 3,252,470.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 0.25 77,800.00 3,092,550.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1.58 636,000.00 19,557,000.00

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 0.51 94,200.00 6,358,500.00

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 0.57 30,800.00 7,114,800.00

บรษิทั ราช กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 0.27 58,800.00 3,351,600.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 0.53 162,800.00 6,593,400.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ทปิโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 0.26 185,700.00 3,194,040.00

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 1.11 42,500.00 13,770,000.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครือ่งดืม่

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 1.29 660,700.00 16,055,010.00

          รวมหุ้นสามญั 12.48 154,834,610.00

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์

กองทนุรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ซี.พ.ีทาวเวอร ์โกรท 0.14 168,300.00 1,716,660.00

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก ้โลตสั รเีทล 2.77 2,264,100.00 34,414,320.00

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 2.49 1,300,000.00 30,940,000.00

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอส ไพรม ์โกรท 0.14 158,600.00 1,697,020.00

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 0.29 255,800.00 3,581,200.00

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์หมราช 0.47 891,700.00 5,840,635.00

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 2.52 2,478,823.00 31,233,169.80

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าไทยแลนด ์ไพรม์ พรอ็พเพอรต์ี้ 2.34 2,013,400.00 28,992,960.00

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอมตะซมัมทิโกรท 0.47 568,500.00 5,798,700.00

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 0.65 717,200.00 8,032,640.00

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ 2.64 2,427,544.00 32,771,844.00

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท 2.27 1,927,000.00 28,134,200.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 0.00 13.00 195.00

          รวมหน่วยลงทนุ 17.18 213,153,543.80

รวมเงินลงทนุ 98.28 1,219,255,215.60

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 1.72 21,388,066.28

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 1,240,643,281.88


