
อัตราส่วน จ านวนเงนิต้น มูลค่ายุติธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงนิฝากธนาคาร

บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 6.74 20,110,983.32 20,117,917.46 AA- (FITCH)

          รวมเงนิฝากธนาคาร 6.74 20,117,917.46

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 2.53 331,100.00 7,549,080.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 4.95 242,500.00 14,792,500.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 2.02 641,200.00 6,027,280.00

บริษัททางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2.02 688,800.00 6,027,000.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เงินติดล้อ จ ากดั (มหาชน) 0.63 56,100.00 1,879,350.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 1.84 94,500.00 5,504,625.00

บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 1.42 67,200.00 4,233,600.00

บริษัท เอเซียเสริมกิจลสีซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 0.49 42,300.00 1,459,350.00

     หมวดธุรกิจชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เค ซี อี อีเลค็โทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 1.02 38,800.00 3,055,500.00

บริษัท ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 2.75 104,100.00 8,223,900.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยี

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 3.49 2,633,625.00 10,429,155.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.53 38,100.00 1,571,625.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 5.24 79,800.00 15,640,800.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.56 39,900.00 4,648,350.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 5.06 113,100.00 15,098,850.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 5.63 137,700.00 16,799,400.00

     หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวติ

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 3.01 309,800.00 8,984,200.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 1.62 76,700.00 4,851,275.00

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 1.08 72,600.00 3,230,700.00

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 2.71 194,690.00 8,079,635.00

บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 1.04 59,600.00 3,114,100.00

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 2.33 674,599.00 6,959,615.10

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 8.80 673,970.00 26,284,830.00

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 2.20 55,800.00 6,556,500.00

บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 3.26 158,900.00 9,732,625.00

บริษัท อบุล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน) 1.08 1,562,600.00 3,218,956.00

บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั 1.10 399,200.00 3,273,440.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช ม่ังค่ัง

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด



     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท ศภุาลยั จ ากดั(มหาชน) 1.03 153,200.00 3,064,000.00

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 1.90 566,500.00 5,665,000.00

บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 3.02 170,200.00 9,020,600.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 4.00 188,000.00 11,938,000.00

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากดั (มหาชน) 1.05 62,500.00 3,125,000.00

     หมวดธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 2.85 21,200.00 8,522,400.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม

 บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติง้ จ ากดั (มหาชน) 0.23 63,700.00 694,330.00

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.78 44,200.00 5,304,000.00

บริษัท ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.53 210,200.00 4,561,340.00

บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 3.54 338,700.00 10,584,375.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 0.99 93,600.00 2,948,400.00

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซพัพลาย์ จ ากดั (มหาชน) 0.38 59,000.00 1,144,600.00

บริษัท อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.92 516,500.00 5,733,150.00

บริษัท โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 1.01 88,400.00 3,005,600.00

          รวมหุ้นสามัญ 94.60 282,537,036.10

หน่วยลงทุน

     หมวดธุรกิจกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์

กองทนุรวมสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์สนามบินสมยุ 0.00 356,900.00 0.00

          รวมหน่วยลงทุน 0.00 0.00

รวมเงนิลงทุน 101.34 302,654,953.56

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ -1.34 -4,000,650.16

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 298,654,303.40


