
อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 13.83 23,444,847.96 23,445,149.67 AA+ (FITCH)

          รวมเงินฝากธนาคาร 13.83 23,445,149.67

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 1.93 142,000.00 3,266,000.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 2.98 217,600.00 5,048,320.00

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 0.53 226,900.00 903,062.00

บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 0.96 12,700.00 1,631,950.00

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) 3.08 474,700.00 5,221,700.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์

บริษัททางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.48 308,300.00 2,512,645.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 2.45 95,400.00 4,149,900.00

     หมวดธุรกิจชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เค ซี อี อีเลค็โทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 2.46 54,200.00 4,173,400.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยี

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จ ากดั (มหาชน) 0.45 47,500.00 760,000.00

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) 2.99 548,500.00 5,073,625.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บริษัท เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 1.94 96,800.00 3,291,200.00

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1.98 127,800.00 3,354,750.00

บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 2.02 52,600.00 3,419,000.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 5.04 50,000.00 8,550,000.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.97 29,500.00 3,333,500.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 1.45 25,100.00 2,459,800.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.01 19,400.00 1,716,900.00

     หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 1.95 81,700.00 3,308,850.00

     หมวดธุรกิจบรรจภุณัฑ์

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากดั (มหาชน) 0.99 165,100.00 1,684,020.00

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน)  2.61 71,300.00 4,420,600.00

     หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 1.87 108,400.00 3,170,700.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัทวีนิไทย จ ากดั (มหาชน) 2.98 134,900.00 5,058,750.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิี อิควิตี ้หุ้นระยะยาว

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด



     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั  (มหาชน) 2.00 99,200.00 3,397,600.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 1.47 34,200.00 2,496,600.00

บริษัท บางจากคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.95 134,100.00 3,312,270.00

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.99 189,100.00 3,365,980.00

บริษัท บีซีพีจี จ ากดั (มหาชน) 2.00 256,500.00 3,385,800.00

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 4.94 213,500.00 8,379,875.00

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 0.97 14,100.00 1,649,700.00

บริษัท ผลติไฟฟา้ จ ากดั (มหาชน) 0.95 9,200.00 1,610,000.00

บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.15 79,700.00 3,646,275.00

บริษัท เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) 3.98 358,900.00 6,747,320.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท ศภุาลยั จ ากดั(มหาชน) 1.47 121,200.00 2,496,720.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 2.01 92,700.00 3,406,725.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.93 227,100.00 3,270,240.00

     หมวดธุรกิจยานยนต์

บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 1.50 115,400.00 2,550,340.00

     หมวดธุรกิจวสัดกุอ่สร้าง

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 1.50 5,900.00 2,548,800.00

     หมวดธุรกิจสือ่และสิง่พิมพ์

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 1.03 73,500.00 1,749,300.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดืม่

บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 1.91 128,000.00 3,232,000.00

บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 4.99 258,300.00 8,459,325.00

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซพัพลาย์ จ ากดั (มหาชน) 2.50 192,100.00 4,245,410.00

บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.96 31,200.00 1,630,200.00

          รวมหุ้นสามัญ 87.34 148,089,152.00

รวมเงินลงทุน 101.17 171,534,301.67

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ -1.17 -1,983,370.71

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 169,550,930.96


