
อัตราส่วน จ านวนเงนิต้น มูลค่ายุติธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงนิฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 1.57 7,647,405.63 7,649,424.08 AA+ (FITCH)

          รวมเงนิฝากธนาคาร 1.57 7,649,424.08

พันธบัตรรัฐบาล

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 13.54 66,000.00 65,978,898.10

          รวมพันธบัตรรัฐบาล 13.54 65,978,898.10

หุ้นกู้

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์เพ่ืออตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ 2.08 10,000.00 10,153,437.50 A (TRIS)

บริษัท เงินติดล้อ จ ากดั 2.08 10,000.00 10,122,983.90 A- (TRIS)

บริษัท โตโยต้าลสิซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 5.22 25,000.00 25,448,749.25 AAA (TRIS)

บริษัท บตัรกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 6.66 32,000.00 32,468,813.76 AAA (TRIS)

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 2.08 10,000.00 10,129,475.10 A (TRIS)

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 2.05 10,000.00 9,982,113.80 A (TRIS)

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 1.05 5,000.00 5,109,713.20 A+ (TRIS)

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 8.27 40,000.00 40,263,530.00 A- (TRIS)

บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1.05 5,000.00 5,111,104.35 AA (TRIS)

          รวมหุ้นกู้ 30.54 148,789,920.86

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการทอ่งเที่ยวและสนัทนาการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 0.32 42,500.00 1,551,250.00

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 0.60 134,700.00 2,909,520.00

     หมวดธุรกิจเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร

EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED 0.28 106,900.00 1,368,320.00

บริษัท ท.ีเอ.ซี. คอนซเูมอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.33 201,100.00 1,598,745.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 0.15 114,200.00 713,750.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 0.31 32,100.00 1,492,650.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 0.67 45,900.00 3,247,425.00

บริษัท ศรีสวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 0.74 42,500.00 3,623,125.00

     หมวดธุรกิจชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เค ซี อี อีเลค็โทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 1.16 100,500.00 5,628,000.00

บริษัท ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 1.51 133,100.00 7,353,775.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

 บริษัท เจ.อาร์.ดบัเบิล้ย.ู ยทูิลติี ้จ ากดั (มหาชน) 0.57 336,800.00 2,795,440.00

บริษัท เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 0.58 66,300.00 2,834,325.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.89 34,300.00 4,321,800.00

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 0.80 319,000.00 3,891,800.00

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 0.33 1,314,100.00 1,616,343.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.85 42,400.00 4,123,400.00

     หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 0.29 30,500.00 1,425,875.00

     หมวดธุรกิจบริการ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.30 171,300.00 1,473,180.00

บริษัท อ๊ิกดราซิล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.60 121,800.00 2,911,020.00

     หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั(มหาชน) 0.67 206,700.00 3,265,860.00

บริษัท ซีฟโก้ จ ากดั (มหาชน) 0.16 146,400.00 761,280.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช ม่ันคง

มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียด



     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 1.16 89,700.00 5,628,675.00

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 0.98 107,600.00 4,788,200.00

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 1.15 92,300.00 5,607,225.00

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 0.36 137,600.00 1,733,760.00

บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 0.47 37,300.00 2,312,600.00

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากดั (มหาชน) 0.31 72,500.00 1,493,500.00

บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั 0.15 85,100.00 710,585.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

 บริษัท แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 0.91 868,900.00 4,431,390.00

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.65 908,500.00 3,161,580.00

บริษัท ศภุาลยั จ ากดั(มหาชน) 0.62 140,700.00 3,010,980.00

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.61 156,300.00 2,969,700.00

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 0.49 281,400.00 2,377,830.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 0.67 50,900.00 3,257,600.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 0.96 67,400.00 4,667,450.00

บริษัท ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) 0.66 159,608.00 3,192,160.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 0.93 218,531.00 4,545,444.80

     หมวดธุรกิจสือ่และสิง่พิมพ์

บริษัท บอีีซี เวลิด์ จ ากดั (มหาชน) 0.30 152,000.00 1,474,400.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดืม่

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.14 53,200.00 680,960.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 1.28 192,300.00 6,249,750.00

บริษัท อาร์ แอนด์ บ ีฟูด้ ซพัพลาย์ จ ากดั (มหาชน) 0.34 91,000.00 1,647,100.00

          รวมหุ้นสามัญ 25.22 122,847,772.80

หน่วยลงทุน

     หมวดธุรกิจกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่โลตสัส์ รีเทล โกรท 5.73 1,789,700.00 27,919,320.00

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 6.71 1,565,100.00 32,710,590.00

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ดบับลวิเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 5.85 2,174,298.00 28,483,303.80

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 1.35 554,200.00 6,594,980.00

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์เพ่ืออตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ 3.96 1,494,344.00 19,277,037.60

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท 4.13 1,037,700.00 20,131,380.00

          รวมหน่วยลงทุน 27.74 135,116,611.40

รวมเงนิลงทุน 98.61 480,382,627.24

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ 1.39 6,772,022.13

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 487,154,649.37


