
อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 4.02 4,665,980.23 4,666,855.06 AA+ (FITCH)

          รวมเงินฝากธนาคาร 4.02 4,666,855.06

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการทอ่งเที่ยวและสนัทนาการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 2.05 65,100.00 2,376,150.00

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 2.00 107,300.00 2,317,680.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 0.96 75,800.00 1,114,260.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสตกิส์

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 4.00 67,200.00 4,636,800.00

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) 0.57 51,300.00 661,770.00

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 0.95 136,500.00 1,105,650.00

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากดั (มหาชน) 0.98 402,100.00 1,133,922.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 2.94 73,300.00 3,408,450.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 2.00 32,800.00 2,320,600.00

บริษัท ราชธานี ลสิซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 1.08 276,200.00 1,248,424.00

บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 2.86 38,900.00 3,316,225.00

บริษัท อิออน ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 1.99 10,800.00 2,311,200.00

     หมวดธุรกิจชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์

บริษัท ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 1.94 40,700.00 2,248,675.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 2.68 72,600.00 3,103,650.00

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1.05 51,200.00 1,218,560.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2.43 22,400.00 2,822,400.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 3.05 24,400.00 3,538,000.00

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 1.96 37,300.00 2,275,300.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 2.63 27,400.00 3,055,100.00

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.48 17,600.00 1,711,600.00

     หมวดธุรกิจบรรจภุณัฑ์

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน)  1.52 37,800.00 1,767,150.00

     หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น จ ากดั(มหาชน) 1.97 144,900.00 2,289,420.00

     หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 0.99 44,200.00 1,149,200.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 2.86 52,800.00 3,313,200.00

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 2.56 66,700.00 2,968,150.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว

มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียด



     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited 0.00 35.00 1,128.75

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 0.91 31,400.00 1,051,900.00

บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 2.39 45,600.00 2,770,200.00

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 5.91 167,200.00 6,855,200.00

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 1.96 19,900.00 2,268,600.00

บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 2.10 39,300.00 2,436,600.00

บริษัท พีทจีี เอ็นเนอยี จ ากดั (มหาชน) 1.04 58,600.00 1,207,160.00

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 1.35 173,700.00 1,563,300.00

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 0.96 132,700.00 1,108,045.00

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 1.43 444,400.00 1,653,168.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

 บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 1.88 426,600.00 2,175,660.00

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 1.52 505,900.00 1,760,532.00

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 2.08 127,100.00 2,414,900.00

บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 2.21 44,000.00 2,563,000.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) 2.78 50,400.00 3,225,600.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 3.11 52,100.00 3,607,925.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 2.05 63,900.00 2,380,275.00

บริษัท ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) 2.30 133,358.00 2,667,160.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 0.99 55,304.00 1,150,323.20

บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 1.04 41,700.00 1,209,300.00

     หมวดธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง

บริษัท อีสเทร์ินโพลเีมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.13 128,200.00 1,307,640.00

     หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์

บริษัท บอีีซี เวิลด์ จ ากดั (มหาชน) 1.51 180,700.00 1,752,790.00

บริษัท แพลน บ ีมีเดยี จ ากดั (มหาชน) 1.46 232,200.00 1,695,060.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.95 8,500.00 1,096,500.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 3.23 115,100.00 3,740,750.00

          รวมหุ้นสามัญ 95.78 111,074,252.95

รวมเงินลงทุน 99.80 115,741,108.01

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ 0.20 227,666.09

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 115,968,774.10


