
อัตราส่วน จ านวนเงนิต้น มูลค่ายุติธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงนิฝากธนาคาร

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 6.42 22,751,151.76 22,753,012.06 AA- (FITCH)

          รวมเงนิฝากธนาคาร 6.42 22,753,012.06

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 2.13 207,100.00 7,559,150.00

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 1.52 249,000.00 5,378,400.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 0.73 175,800.00 2,584,260.00

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) 1.98 722,400.00 7,007,280.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสตกิส์

บริษัท เจดบัเบิล้ยดู ีอินโฟโลจิสตกิส์ จ ากดั (มหาชน) 0.95 392,400.00 3,374,640.00

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 5.07 260,500.00 17,974,500.00

บริษัท เอเชีย เอวเิอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.98 1,232,700.00 3,476,214.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 1.44 109,700.00 5,101,050.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 3.04 152,300.00 10,775,225.00

บริษัท ศรีสวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 0.97 40,300.00 3,435,575.00

บริษัท อิออน ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 1.55 25,700.00 5,499,800.00

     หมวดธุรกิจชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เค ซี อี อีเลค็โทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 1.00 63,200.00 3,539,200.00

บริษัท ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 0.99 63,700.00 3,519,425.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

บริษัท เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 1.63 135,400.00 5,788,350.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 2.53 51,800.00 8,987,300.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 3.03 85,300.00 10,747,800.00

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1.01 294,200.00 3,589,240.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 2.94 72,000.00 10,440,000.00

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 1.01 2,921,800.00 3,593,814.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 3.04 96,600.00 10,770,900.00

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.99 72,600.00 7,060,350.00

     หมวดธุรกิจบรรจภุณัฑ์

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน)  1.05 79,300.00 3,707,275.00

     หมวดธุรกิจบริการ

บริษัท เอสไอเอสบ ีจ ากดั (มหาชน) 0.49 163,100.00 1,745,170.00

     หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวติ

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 1.48 201,700.00 5,244,200.00

บริษัท ทคีวิเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.50 43,400.00 5,316,500.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 3.31 186,900.00 11,727,975.00

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 1.94 154,200.00 6,861,900.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช ม่ังค่ัง

มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียด



     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited 1.00 109,600.00 3,534,600.00

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 2.01 212,490.00 7,118,415.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 1.56 72,000.00 5,544,000.00

บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 2.48 144,600.00 8,784,450.00

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 0.51 143,300.00 1,805,580.00

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 8.13 702,870.00 28,817,670.00

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 1.96 61,000.00 6,954,000.00

บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 2.00 114,300.00 7,086,600.00

บริษัท พีทจีี เอ็นเนอยี จ ากดั (มหาชน) 1.04 178,400.00 3,675,040.00

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 1.98 780,200.00 7,021,800.00

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 1.48 629,100.00 5,252,985.00

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 0.75 716,000.00 2,663,520.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

 บริษัท แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 2.01 1,397,300.00 7,126,230.00

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 0.50 208,100.00 1,779,255.00

บริษัท ศภุาลยั จ ากดั(มหาชน) 0.49 81,700.00 1,748,380.00

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 0.55 229,800.00 1,941,810.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 1.56 86,700.00 5,548,800.00

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 0.70 60,400.00 2,491,500.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 4.11 210,600.00 14,584,050.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.53 50,700.00 1,888,575.00

บริษัท ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) 1.08 191,316.00 3,826,320.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 0.54 91,268.00 1,898,374.40

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.53 366,600.00 5,425,680.00

     หมวดธุรกิจสือ่และสิง่พิมพ์

บริษัท บอีีซี เวลิด์ จ ากดั (มหาชน) 0.99 361,500.00 3,506,550.00

บริษัท เวร์ิคพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 1.09 197,900.00 3,859,050.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดืม่

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 1.01 121,600.00 3,587,200.00

บริษัท อาร์ แอนด์ บ ีฟูด้ ซพัพลาย์ จ ากดั (มหาชน) 0.49 96,900.00 1,753,890.00

          รวมหุ้นสามัญ 91.39 324,029,817.40

หน่วยลงทุน

     หมวดธุรกิจกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 1.03 174,600.00 3,649,140.00

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 0.95 283,600.00 3,374,840.00

          รวมหน่วยลงทุน 1.98 7,023,980.00

รวมเงนิลงทุน 99.78 353,806,809.46

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ 0.22 769,026.23

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 354,575,835.69


