
อัตราส่วน จ านวนเงนิต้น มูลค่ายุติธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงนิฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 10.40 12,726,348.38 12,729,113.37 AA+ (FITCH)

          รวมเงนิฝากธนาคาร 10.40 12,729,113.37

หุ้นสามัญ

     หมวดธรุกิจการทอ่งเที่ยวและสนัทนาการ

บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 1.01 402,900.00 1,232,874.00

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ ากัด (มหาชน) 0.99 352,100.00 1,218,266.00

     หมวดธรุกิจการแพทย์

บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน) 1.12 9,700.00 1,372,550.00

     หมวดธรุกิจเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร

บริษัท ท.ีเอ.ซี. คอนซเูมอร์ จ ากัด (มหาชน) 1.07 179,000.00 1,315,650.00

บริษัท อาฟเตอร์ ย ูจ ากัด (มหาชน) 1.94 234,800.00 2,371,480.00

     หมวดธรุกิจขนสง่และโลจิสติกส์

บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 0.96 105,300.00 1,179,360.00

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 5.01 100,600.00 6,136,600.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 0.99 129,500.00 1,217,300.00

บริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ากัด (มหาชน) 1.86 113,300.00 2,277,330.00

บริษัททางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 1.02 142,100.00 1,243,375.00

     หมวดธรุกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 0.94 19,700.00 1,147,525.00

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 1.47 52,100.00 1,797,450.00

     หมวดธรุกิจชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เค ซี อี อีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด (มหาชน) 1.02 15,900.00 1,252,125.00

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 1.08 16,700.00 1,319,300.00

     หมวดธรุกิจเทคโนโลยี

บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 0.87 150,600.00 1,069,260.00

     หมวดธรุกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0.92 48,800.00 1,132,160.00

บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 1.03 331,900.00 1,261,220.00

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ากัด (มหาชน) 1.05 31,200.00 1,287,000.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากัด (มหาชน) 3.03 18,900.00 3,704,400.00

     หมวดธรุกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 0.99 10,400.00 1,211,600.00

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 5.05 46,300.00 6,181,050.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 6.18 62,000.00 7,564,000.00

     หมวดธรุกิจบริการ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 1.02 168,900.00 1,249,860.00

บริษัท แอดเทค ฮบั จ ากัด (มหาชน) 1.53 69,300.00 1,871,100.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทฟี หุ้นระยะยาว

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด



     หมวดธรุกิจประกันภยัและประกันชีวติ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) 1.93 81,600.00 2,366,400.00

     หมวดธรุกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 1.61 31,200.00 1,973,400.00

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 1.51 41,600.00 1,851,200.00

     หมวดธรุกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 4.25 125,300.00 5,199,950.00

บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 0.52 12,100.00 632,225.00

บริษัท บ้านป ูจ ากัด (มหาชน) 4.09 461,499.00 5,004,675.10

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 6.25 196,100.00 7,647,900.00

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 2.16 22,500.00 2,643,750.00

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากัด (มหาชน) 2.31 287,600.00 2,832,860.00

บริษัท อบุล ไบโอ เอทานอล จ ากัด (มหาชน) 1.08 642,200.00 1,322,932.00

บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากัด 2.17 323,300.00 2,651,060.00

     หมวดธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จ ากัด (มหาชน) 2.06 47,600.00 2,522,800.00

     หมวดธรุกิจพาณิชย์

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 4.16 80,200.00 5,092,700.00

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากัด (มหาชน) 1.04 25,400.00 1,270,000.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 1.46 35,300.00 1,791,475.00

บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 0.96 66,800.00 1,175,680.00

     หมวดธรุกิจวสัดกุ่อสร้าง

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากัด(มหาชน) 2.46 7,500.00 3,015,000.00

     หมวดธรุกิจสือ่และสิง่พิมพ์

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 0.99 72,300.00 1,207,410.00

     หมวดธรุกิจอาหารและเคร่ืองดืม่

บริษัท ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 0.51 28,600.00 620,620.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด (มหาชน) 2.97 115,300.00 3,631,950.00

บริษัท ห้องเย็นเอเช่ียน ซีฟู้ด จ ากัด (มหาชน) 0.93 65,500.00 1,133,150.00

บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 3.10 70,900.00 3,793,150.00

          รวมหุ้นสามัญ 90.65 110,993,122.10

รวมเงนิลงทุน 101.04 123,722,235.47

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ -1.04 -1,277,097.27

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 122,445,138.20


