
อตัราส่วน จาํนวนเงินต้น มูลค่ายติุธรรม อนัดบัเครดิต

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน) 12.05 12,955,843.93 12,956,626.12 AA+               

          รวมเงินฝากธนาคาร 12.05 12,956,626.12

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จาํกดั(มหาชน) 3.02 124,800.00 3,244,800.00

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) 0.95 59,600.00 1,019,160.00

บรษิทั โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์จาํกดั (มหาชน) 1.04 7,600.00 1,117,200.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั ทา่อากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 6.33 91,600.00 6,801,300.00

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ;ง จาํกดั (มหาชน) 1.49 136,150.00 1,597,200.00

บรษิทัทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 0.96 94,500.00 1,030,050.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 1.55 26,100.00 1,663,875.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ @ พาวเวอร ์1979 จาํกดั (มหาชน) 1.58 24,790.00 1,698,115.00

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน) 0.99 58,900.00 1,066,090.00

     หมวดธุรกจิชิ;นสว่นอเิลคทรอนิคส์

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนิคส จาํกดั (มหาชน) 0.99 30,800.00 1,062,600.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสืBอสาร

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ;งส ์จาํกดั (มหาชน) 1.46 27,400.00 1,568,650.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั (มหาชน) 4.36 22,000.00 4,686,000.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 2.93 19,700.00 3,152,000.00

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 2.96 21,100.00 3,186,100.00

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 0.95 15,500.00 1,023,000.00

ธนาคารทหารไทย จาํกดั(มหาชน) 1.03 658,800.00 1,106,784.00

ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน) 3.01 26,500.00 3,233,000.00

บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเซยีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 1.48 16,000.00 1,588,000.00

บรษิทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 0.46 9,300.00 497,550.00

     หมวดธุรกจิบรรจุภณัฑ์

บรษิทั บจี ีคอนเทนเนอร ์กล๊าส จาํกดั (มหาชน) 1.50 118,500.00 1,611,600.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั Bน จาํกดั (มหาชน) 1.18 19,300.00 1,273,800.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จาํกดั (มหาชน) 2.58 48,600.00 2,770,200.00

บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอรส์ จาํกดั (มหาชน) 2.43 74,500.00 2,607,500.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว

มูลค่า ณ วนัที3 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียด



     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 2.07 13,400.00 2,224,400.00

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ีB จาํกดั (มหาชน) 1.39 17,432.00 1,494,794.00

บรษิทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 1.95 30,100.00 2,099,475.00

บรษิทั บางจากคอรป์อเรชั Bน จาํกดั (มหาชน) 1.04 39,900.00 1,117,200.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 0.95 19,400.00 1,018,500.00

บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 7.81 190,800.00 8,395,200.00

บรษิทั ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) 3.51 30,300.00 3,772,350.00

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 0.46 1,500.00 492,000.00

บรษิทั พลงังานบรสิุทธิ @ จาํกดั (มหาชน) 1.47 36,100.00 1,579,375.00

บรษิทั ราช กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 0.48 7,500.00 515,625.00

บรษิทั สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิBง จาํกดั (มหาชน) 1.47 147,800.00 1,581,460.00

บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั 1.15 143,000.00 1,236,950.00

บรษิทั ไออารพ์ซี ีจาํกดั (มหาชน) 1.00 291,500.00 1,072,720.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

 บรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จาํกดั (มหาชน) 1.49 273,800.00 1,601,730.00

บรษิทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 0.50 54,500.00 534,100.00

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จก.(มหาชน) 1.04 150,600.00 1,121,970.00

บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน) 1.94 33,500.00 2,085,375.00

     หมวดธุรกจิพาณชิย์

บรษิทั ซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) 3.72 55,400.00 4,002,650.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั(มหาชน) 3.39 9,300.00 3,645,600.00

     หมวดธุรกจิสืBอและสิBงพมิพ์

บรษิทั วจีไีอ จาํกดั (มหาชน) 0.02 2,100.00 20,055.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครืBองดืBม

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 2.93 114,600.00 3,151,500.00

บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชั Bนแนล จาํกดั (มหาชน) 0.99 29,700.00 1,069,200.00

บรษิทั เอม็เคเรสโตรองตก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 0.98 14,900.00 1,050,450.00

บรษิทั โอสถสภา จาํกดั (มหาชน) 1.51 40,100.00 1,624,050.00

          รวมหุ้นสามญั 88.47 95,111,303.00

รวมเงินลงทุน 100.52 108,067,929.12

รายการค้างจ่ายหรือหนี: สินอื3น ๆ -0.52 -562,677.86

มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 107,505,251.26


