
อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 7.85 9,569,415.14 9,569,708.72 AA+ (FITCH)

          รวมเงินฝากธนาคาร 7.85 9,569,708.72

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 2.91 153,000.00 3,549,600.00

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 2.84 868,400.00 3,456,232.00

     หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 1.18 91,200.00 1,431,840.00

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) 4.02 289,600.00 4,894,240.00

บริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ากดั (มหาชน) 8.67 505,600.00 10,567,040.00

บริษัท อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) 7.42 164,500.00 9,047,500.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 0.96 26,800.00 1,165,800.00

     หมวดธุรกิจชิน้ส่วนอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เค ซี อี อีเล็คโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 6.77 107,100.00 8,246,700.00

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 8.84 151,100.00 10,765,875.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยี

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จ ากดั (มหาชน) 0.44 33,200.00 531,200.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0.47 22,000.00 577,500.00

บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.90 75,900.00 2,314,950.00

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน) 0.49 15,700.00 600,525.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 4.80 34,200.00 5,848,200.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 1.88 19,400.00 2,289,200.00

     หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร

บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 0.96 101,500.00 1,167,250.00

     หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท ช.การชา่ง จ ากดั (มหาชน) 0.51 33,000.00 620,400.00

บริษัท ซีฟโก้ จ ากดั (มหาชน) 0.55 146,100.00 672,060.00

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 0.47 7,900.00 576,700.00

บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 2.42 296,400.00 2,949,180.00

บริษัท ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 8.54 889,200.00 10,403,640.00

บริษัท ผลิตไฟฟา้ จ ากดั (มหาชน) 4.68 32,600.00 5,705,000.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.77 117,800.00 2,155,740.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 0.47 8,200.00 571,950.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 0.70 14,200.00 852,000.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 0.95 31,100.00 1,158,475.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทฟี หุ้นระยะยาว

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด



     หมวดธุรกิจยานยนต์

บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 0.50 27,500.00 607,750.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 9.15 78,800.00 11,150,200.00

บริษัท ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 5.31 326,600.00 6,466,680.00

บริษัท ห้องเย็นเอเช่ียน ซีฟูด้ จ ากดั (มหาชน) 0.99 73,900.00 1,211,960.00

          รวมหุ้นสามัญ 91.55 111,555,387.00

รวมเงินลงทุน 99.40 121,125,095.72

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ 0.60 728,649.17

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 121,853,744.89


