
อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 6.96 18,904,219.57 18,907,299.65 AA+ (FITCH)

          รวมเงินฝากธนาคาร 6.96 18,907,299.65

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 2.95 345,800.00 8,022,560.00

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 2.88 1,962,800.00 7,811,944.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 1.19 205,100.00 3,220,070.00

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) 4.07 654,000.00 11,052,600.00

บริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ากดั (มหาชน) 8.79 1,141,700.00 23,861,530.00

บริษัท อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) 7.53 371,900.00 20,454,500.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 0.97 60,300.00 2,623,050.00

     หมวดธุรกิจชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เค ซี อี อีเลค็โทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 6.87 242,100.00 18,641,700.00

บริษัท ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 8.89 338,900.00 24,146,625.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยี

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จ ากดั (มหาชน) 0.44 74,500.00 1,192,000.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0.48 49,900.00 1,309,875.00

บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.92 170,800.00 5,209,400.00

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน) 0.50 35,400.00 1,354,050.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 4.86 77,100.00 13,184,100.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 1.89 43,400.00 5,121,200.00

     หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร

บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 0.97 228,300.00 2,625,450.00

     หมวดธุรกิจบริการรับเหมากอ่สร้าง

บริษัท ช.การชา่ง จ ากดั (มหาชน) 0.51 73,600.00 1,383,680.00

บริษัท ซีฟโก้ จ ากดั (มหาชน) 0.56 328,700.00 1,512,020.00

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 0.48 17,800.00 1,299,400.00

บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 2.43 664,400.00 6,610,780.00

บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 8.59 1,993,300.00 23,321,610.00

บริษัท ผลติไฟฟา้ จ ากดั (มหาชน) 4.72 73,200.00 12,810,000.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.77 262,900.00 4,811,070.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด



     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 0.48 18,600.00 1,297,350.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 0.71 32,000.00 1,920,000.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 0.96 70,000.00 2,607,500.00

     หมวดธุรกิจยานยนต์

บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 0.50 61,900.00 1,367,990.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดืม่

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 9.14 175,400.00 24,819,100.00

บริษัท ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 5.38 738,200.00 14,616,360.00

บริษัท ห้องเยน็เอเช่ียน ซีฟูด้ จ ากดั (มหาชน) 1.00 166,300.00 2,727,320.00

          รวมหุ้นสามัญ 92.43 250,934,834.00

รวมเงินลงทุน 99.39 269,842,133.65

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ 0.61 1,655,057.02

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 271,497,190.67


