
อัตราส่วน จ านวนเงนิต้น มูลค่ายุติธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงนิฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 7.34 7,392,725.56 7,392,780.36 AA+ (FITCH)

          รวมเงนิฝากธนาคาร 7.34 7,392,780.36

หุ้นสามัญ

     หมวดธรุกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากดั(มหาชน) 2.49 120,600.00 2,508,480.00

     หมวดธรุกิจขนสง่และโลจิสติกส์

บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน) 0.53 10,900.00 536,825.00

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 0.98 117,900.00 984,465.00

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 5.22 84,500.00 5,260,125.00

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 1.49 188,200.00 1,505,600.00

บริษัท เอเชีย เอวเิอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.37 158,400.00 373,824.00

     หมวดธรุกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 2.60 72,800.00 2,620,800.00

บริษัท บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1.09 18,400.00 1,094,800.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 2.54 43,400.00 2,560,600.00

บริษัท ราชธานี ลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 1.03 250,700.00 1,042,912.00

บริษัท ศรีสวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 3.20 49,000.00 3,221,750.00

บริษัท ศกัดิส์ยามลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 0.57 67,900.00 573,755.00

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 2.54 12,600.00 2,557,800.00

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 1.52 69,900.00 1,530,810.00

     หมวดธรุกิจชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เค ซี อี อีเล็คโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 1.53 37,200.00 1,543,800.00

     หมวดธรุกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 3.39 19,400.00 3,414,400.00

     หมวดธรุกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.93 16,400.00 1,943,400.00

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 2.41 21,500.00 2,429,500.00

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 1.24 24,200.00 1,252,350.00

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 0.97 906,300.00 978,804.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 1.97 22,700.00 1,986,250.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.49 17,000.00 1,504,500.00

     หมวดธรุกิจบรรจภุณัฑ์

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน)  1.87 45,500.00 1,888,250.00

     หมวดธรุกิจประกนัภยัและประกนัชีวติ

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2.14 16,000.00 2,152,000.00

     หมวดธรุกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 2.72 46,800.00 2,737,800.00

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 2.37 64,600.00 2,390,200.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว

มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียด



     หมวดธรุกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 2.47 72,810.00 2,493,742.50

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 2.46 33,600.00 2,478,000.00

บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 1.91 37,000.00 1,924,000.00

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 1.50 137,800.00 1,515,800.00

บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.95 19,800.00 960,300.00

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 6.57 155,700.00 6,617,250.00

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 1.98 20,300.00 1,994,475.00

บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 1.50 30,600.00 1,507,050.00

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 0.98 123,100.00 990,955.00

บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั 0.96 130,500.00 965,700.00

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 0.56 152,600.00 567,672.00

     หมวดธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

 บริษัท แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 0.98 215,600.00 983,136.00

บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.38 457,900.00 1,392,016.00

บริษัท ศภุาลยั จ ากดั(มหาชน) 1.52 74,700.00 1,531,350.00

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.15 70,800.00 1,154,040.00

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 0.96 128,500.00 970,175.00

บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1.35 28,500.00 1,360,875.00

     หมวดธรุกิจพาณิชย์

บริษัท คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 1.05 27,100.00 1,056,900.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 2.54 44,000.00 2,563,000.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.15 37,800.00 1,162,350.00

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากดั (มหาชน) 0.99 28,000.00 1,001,000.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.48 35,600.00 487,720.00

     หมวดธรุกิจสือ่และสิง่พิมพ์

บริษัท บอีีซี เวลิด์ จ ากดั (มหาชน) 1.22 152,900.00 1,230,845.00

บริษัท วจีีไอ จ ากดั (มหาชน) 1.51 228,100.00 1,516,865.00

     หมวดธรุกิจอาหารและเคร่ืองดืม่

บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 1.02 30,500.00 1,029,375.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 2.02 79,100.00 2,036,825.00

          รวมหุ้นสามัญ 91.38 92,085,216.50

รวมเงนิลงทุน 98.72 99,477,996.86

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ 1.28 1,291,809.51

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 100,769,806.37


