
อัตราส่วน จาํนวนเงนิต้น มูลค่ายุต ิธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงนิฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 6.59 6,020,431.34 6,020,487.12 AA+               

          รวมเงนิฝากธนาคาร 6.59 6,020,487.12

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จํากดั(มหาชน) 2.40 97,600.00 2,196,000.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 0.98 59,900.00 898,500.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจสิติกส์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 4.87 73,600.00 4,452,800.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ :ง จํากดั (มหาชน) 0.98 79,200.00 894,960.00

บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) 2.07 242,500.00 1,891,500.00

บริษัท พรีเชียส ชพิปิ :ง จํากดั (มหาชน) 0.97 163,200.00 889,440.00

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 0.96 92,200.00 875,900.00

     หมวดธุรกิจของใช้สว่นตวัและเวชภณัฑ์

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 3.49 93,800.00 3,189,200.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เจ เอม็ ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส็ จํากดั (มหาชน) 1.49 59,800.00 1,357,460.00

บริษัท บตัรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 0.98 29,700.00 891,000.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 1.95 34,300.00 1,783,600.00

บริษัท ศรีสวสัดิD พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน) 1.50 26,590.00 1,369,385.00

บริษัทบริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 0.99 37,200.00 903,960.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืEอสาร

บริษัท อนิทชั โฮลดิ :งส์ จํากดั (มหาชน) 1.92 31,200.00 1,755,000.00

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 3.70 18,300.00 3,385,500.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 1.93 16,500.00 1,765,500.00

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 1.59 15,600.00 1,454,700.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 1.66 20,900.00 1,515,250.00

     หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร

บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) 0.98 69,200.00 899,600.00

     หมวดธุรกิจบรรจภุณัฑ์

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จํากดั (มหาชน) 1.00 86,600.00 917,960.00

     หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท ช.การชา่ง จํากดั (มหาชน) 1.95 88,900.00 1,778,000.00

บริษัท ซโิน-ไทย เอน็จเินียริEงแอนด์คอนสตรัคชัEน จํากดั(มหาชน) 0.96 57,700.00 877,040.00

     หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต

บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัEน จํากดั (มหาชน) 3.32 22,700.00 3,030,450.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 1.01 19,900.00 920,375.00

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 3.12 75,600.00 2,853,900.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยีE จํากดั (มหาชน) 1.91 23,800.00 1,749,300.00

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 2.04 34,800.00 1,861,800.00

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 7.39 178,900.00 6,753,475.00

บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 1.97 19,600.00 1,798,300.00

บริษัท พลงังานบริสทุธิD จํากดั (มหาชน) 1.51 35,100.00 1,377,675.00

บริษัท พีทีจี เอน็เนอยี จํากดั (มหาชน) 2.05 115,500.00 1,871,100.00

บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากดั 0.97 127,200.00 890,400.00

รายละเอ ียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว

มูลค่า ณ วันที6  30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายละเอ ียด



     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 0.98 117,300.00 891,480.00

บริษัทเซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 1.43 26,800.00 1,306,500.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท คอมเซเว่น จํากดั (มหาชน) 2.16 70,000.00 1,977,500.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 3.88 52,400.00 3,550,100.00

บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัEน จํากดั (มหาชน) 0.99 27,600.00 903,900.00

บริษัท ดโูฮม จํากดั (มหาชน) 2.09 184,000.00 1,913,600.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 0.99 54,500.00 904,700.00

บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 1.97 110,200.00 1,796,260.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน) 1.49 88,200.00 1,358,280.00

     หมวดธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากดั (มหาชน) 2.17 79,300.00 1,982,500.00

บริษัท ปนูซเิมนต์ไทย จํากดั(มหาชน) 3.06 7,600.00 2,796,800.00

     หมวดธุรกิจสืEอและสิEงพิมพ์

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน) 1.00 153,000.00 918,000.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเครืEองดืEม

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 1.06 9,300.00 967,200.00

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 2.15 61,900.00 1,965,325.00

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติ :ง จํากดั (มหาชน) 1.02 89,200.00 927,680.00

บริษัท นํ :ามนัพืชไทย จํากดั (มหาชน) 0.97 33,800.00 887,250.00

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย์ จํากดั (มหาชน) 2.11 230,600.00 1,925,510.00

บริษัท โอสถสภา จํากดั (มหาชน) 1.00 24,100.00 915,800.00

          รวมหุ้นสามัญ 95.14 86,937,415.00

รวมเงนิลงทุน 101.73 92,957,902.12

รายการค้างจ่ายหรือหนี ;ส ินอ ื6น ๆ -1.73 -1,576,565.40

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ 100.00 91,381,336.72


