
อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 1.32 1,499,433.96 1,500,000.14 AA+ (FITCH)

          รวมเงินฝากธนาคาร 1.32 1,500,000.14

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการท่องเทีย่วและสนัทนาการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 1.66 46,600.00 1,875,650.00

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน) 1.53 488,000.00 1,737,280.00

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 2.20 99,600.00 2,490,000.00

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) 0.98 91,400.00 1,115,080.00

     หมวดธุรกิจเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซเูมอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.18 179,000.00 1,333,550.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 5.05 86,300.00 5,717,375.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 0.92 113,400.00 1,043,280.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เงินติดล้อ จ ากดั (มหาชน) 1.47 43,100.00 1,659,350.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 3.30 48,500.00 3,734,500.00

บริษัท เอเซียเสริมกิจลสีซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 2.59 61,100.00 2,932,800.00

บริษัทบริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 2.79 153,200.00 3,155,920.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยี

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จ ากดั (มหาชน) 1.59 63,100.00 1,798,350.00

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) 0.53 47,600.00 599,760.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.97 45,300.00 2,231,025.00

บริษัท อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 0.21 75,300.00 240,960.00

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากดั (มหาชน) 1.00 107,900.00 1,132,950.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 3.42 16,600.00 3,867,800.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 3.55 29,300.00 4,014,100.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 6.03 42,300.00 6,831,450.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 2.98 29,600.00 3,374,400.00

     หมวดธุรกิจบริการ

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 1.57 115,900.00 1,773,270.00

     หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 2.06 53,900.00 2,331,175.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 1.23 29,900.00 1,390,350.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทฟี หุ้นระยะยาว

มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียด



     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั  (มหาชน) 3.11 68,600.00 3,515,750.00

บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 1.45 31,700.00 1,640,475.00

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 1.15 118,200.00 1,300,200.00

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 3.89 30,600.00 4,406,400.00

บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 1.93 22,300.00 2,185,400.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.44 481,800.00 1,628,484.00

บริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) 1.37 142,300.00 1,551,070.00

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.49 76,400.00 1,688,440.00

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 1.42 140,700.00 1,603,980.00

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 0.96 98,900.00 1,087,900.00

บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 2.40 46,000.00 2,714,000.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 1.28 33,600.00 1,444,800.00

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 1.66 34,700.00 1,873,800.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 4.51 78,500.00 5,102,500.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 3.60 102,400.00 4,070,400.00

บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 2.02 63,600.00 2,289,600.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 2.22 158,000.00 2,512,200.00

     หมวดธุรกิจสือ่และสิง่พิมพ์

บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 2.18 200,300.00 2,463,690.00

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 1.93 287,176.00 2,190,211.00

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2.56 118,600.00 2,893,840.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดืม่

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 3.80 128,400.00 4,301,400.00

บริษัท โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 2.04 61,500.00 2,306,250.00

          รวมหุ้นสามัญ 98.17 111,151,165.00

รวมเงินลงทุน 99.50 112,651,165.14

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ 0.50 568,025.76

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 113,219,190.90


