
อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 2.70 9,206,017.31 9,212,331.17 AA- (FITCH)

          รวมเงินฝากธนาคาร 2.70 9,212,331.17

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 1.97 323,100.00 6,720,480.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 0.76 190,400.00 2,589,440.00

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) 1.97 747,900.00 6,731,100.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสตกิส์

บริษัท เจดบัเบิล้ยดู ีอินโฟโลจิสตกิส์ จ ากดั (มหาชน) 0.98 399,400.00 3,334,990.00

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 3.99 218,900.00 13,626,525.00

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากดั (มหาชน) 0.43 628,700.00 1,483,732.00

บริษัททางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.44 179,900.00 1,493,170.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 2.49 236,300.00 8,506,800.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 1.49 86,000.00 5,074,000.00

บริษัท ราชธานี ลสิซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 0.91 750,300.00 3,121,248.00

บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 1.24 64,200.00 4,221,150.00

บริษัท อิออน ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 0.96 16,100.00 3,268,300.00

บริษัทบริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 0.50 77,400.00 1,695,060.00

     หมวดธุรกิจชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เค ซี อี อีเลค็โทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 1.04 85,500.00 3,548,250.00

บริษัท ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 0.55 47,000.00 1,868,250.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 บริษัท เจ.อาร์.ดบัเบิล้ย.ู ยทูลิติี ้จ ากดั (มหาชน) 2.05 956,800.00 6,984,640.00

บริษัท เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 0.97 165,100.00 3,302,000.00

บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 0.70 696,000.00 2,394,240.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 3.82 74,100.00 13,041,600.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2.46 70,800.00 8,389,800.00

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1.00 307,400.00 3,412,140.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 1.93 58,400.00 6,599,200.00

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 0.94 2,981,800.00 3,220,344.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 2.08 81,200.00 7,105,000.00

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.02 39,200.00 3,469,200.00

     หมวดธุรกิจธุรกิจการเงิน

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.39 578,800.00 4,746,160.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช ม่ังค่ัง

มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียด



     หมวดธุรกิจบรรจภุณัฑ์

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน)  1.49 122,900.00 5,100,350.00

     หมวดธุรกิจบริการ

บริษัท ลโีอ โกลบอล โลจิสตกิส์ จ ากดั (มหาชน) 1.00 581,600.00 3,402,360.00

     หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต

บริษัท ทคีวิเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 1.34 33,900.00 4,559,550.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 2.52 147,300.00 8,617,050.00

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 0.98 90,300.00 3,341,100.00

บริษัทวีนิไทย จ ากดั (มหาชน) 2.26 240,800.00 7,705,600.00

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 2.00 199,590.00 6,835,957.50

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 1.19 55,200.00 4,071,000.00

บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 1.47 96,500.00 5,018,000.00

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 2.53 786,200.00 8,648,200.00

บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.98 68,800.00 3,336,800.00

บริษัท บซีีพีจี จ ากดั (มหาชน) 0.25 60,400.00 857,680.00

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 8.13 653,100.00 27,756,750.00

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 2.10 73,000.00 7,172,250.00

บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 1.02 70,900.00 3,491,825.00

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 0.98 417,200.00 3,358,460.00

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 0.51 237,300.00 1,756,020.00

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 1.01 923,300.00 3,434,676.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

 บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 0.94 703,800.00 3,209,328.00

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 0.78 876,000.00 2,663,040.00

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 0.50 104,800.00 1,708,240.00

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 0.49 221,000.00 1,668,550.00

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 0.51 242,000.00 1,754,500.00

บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 0.48 34,100.00 1,628,275.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) 1.04 91,200.00 3,556,800.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 3.44 201,500.00 11,737,375.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 0.46 50,700.00 1,559,025.00

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากดั (มหาชน) 0.97 92,600.00 3,310,450.00

บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 1.91 377,400.00 6,529,020.00

     หมวดธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 1.50 13,500.00 5,103,000.00

บริษัท อีสเทร์ินโพลเีมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.58 277,600.00 1,970,960.00

     หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์

บริษัท บอีีซี เวิลด์ จ ากดั (มหาชน) 0.50 212,300.00 1,709,015.00

บริษัท แพลน บ ีมีเดยี จ ากดั (มหาชน) 0.73 397,900.00 2,486,875.00



     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.98 29,300.00 3,354,850.00

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 0.92 118,000.00 3,156,500.00

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จ ากดั (มหาชน) 0.45 146,800.00 1,526,720.00

บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 0.52 52,900.00 1,785,375.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 0.53 69,700.00 1,794,775.00

บริษัท อาร์ แอนด์ บ ีฟูด้ ซพัพลาย์ จ ากดั (มหาชน) 2.05 750,600.00 6,980,580.00

บริษัท โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 1.01 97,300.00 3,454,150.00

          รวมหุ้นสามัญ 91.13 311,057,850.50

หน่วยลงทุน

     หมวดธุรกิจกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 0.94 168,400.00 3,199,600.00

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 0.53 141,200.00 1,821,480.00

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 1.02 262,600.00 3,492,580.00

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพ่ืออตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอ1.01 294,900.00 3,450,330.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสตกิส์

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย 1.01 355,900.00 3,452,230.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิิทลั 1.00 265,600.00 3,426,240.00

          รวมหน่วยลงทุน 5.52 18,842,460.00

รวมเงินลงทุน 99.35 339,112,641.67

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ 0.65 2,209,637.44

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 341,322,279.11


