
อัตราส่วน จ านวนเงนิต้น มูลค่ายุตธิรรม อันดบัเครดติ

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงนิฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 9.82 16,897,339.75 16,901,695.28 AA+ (FITCH)

          รวมเงนิฝากธนาคาร 9.82 16,901,695.28

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจกระดาษและวสัดกุารพิมพ์

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.77 80,800.00 1,317,040.00

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากดั(มหาชน) 1.99 150,500.00 3,431,400.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 2.40 193,100.00 4,132,340.00

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 0.48 221,500.00 832,840.00

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) 2.95 474,300.00 5,075,010.00

บริษัท เอกชยัการแพทย์ จ ากดั(มหาชน) 0.99 217,700.00 1,698,060.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.80 116,500.00 1,374,700.00

     หมวดธุรกิจชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เค ซี อี อีเล็คโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 3.93 85,800.00 6,756,750.00

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 2.08 45,300.00 3,578,700.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยี

บริษัท อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 1.12 271,500.00 1,927,650.00

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) 3.35 539,300.00 5,770,510.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1.78 132,200.00 3,067,040.00

บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 2.46 52,600.00 4,234,300.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 6.07 53,300.00 10,446,800.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.63 24,100.00 2,807,650.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 1.94 27,400.00 3,342,800.00

     หมวดธุรกิจบรรจภุณัฑ์

บริษัท บจีี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากดั (มหาชน) 0.93 148,900.00 1,593,230.00

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน)  2.35 66,900.00 4,047,450.00

     หมวดธุรกิจบริการ

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ากดั (มหาชน) 2.26 790,500.00 3,889,260.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัทวนิีไทย จ ากดั (มหาชน) 2.94 134,900.00 5,058,750.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิี อิควิตี ้หุ้นระยะยาว

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด



     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 2.39 99,200.00 4,116,800.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 1.42 32,300.00 2,438,650.00

บริษัท บริการเชือ้เพลิงการบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2.27 135,000.00 3,915,000.00

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.99 193,900.00 3,432,030.00

บริษัท บซีีพีจี จ ากดั (มหาชน) 1.95 245,600.00 3,364,720.00

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 5.18 228,500.00 8,911,500.00

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 1.04 15,300.00 1,797,750.00

บริษัท ผลิตไฟฟา้ จ ากดั (มหาชน) 1.01 10,000.00 1,740,000.00

บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 1.53 42,900.00 2,627,625.00

บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.51 57,500.00 2,601,875.00

บริษัท อบุล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน) 1.09 912,800.00 1,880,368.00

บริษัท เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) 3.92 389,700.00 6,741,810.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท ศภุาลยั จ ากดั(มหาชน) 1.41 121,200.00 2,424,000.00

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 1.18 202,400.00 2,024,000.00

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 0.96 201,900.00 1,645,485.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากดั (มหาชน) 2.43 83,500.00 4,175,000.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.90 240,000.00 3,264,000.00

     หมวดธุรกิจยานยนต์

บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 1.33 115,400.00 2,284,920.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม

 บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติง้ จ ากดั (มหาชน) 0.22 34,900.00 380,410.00

บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) 2.68 181,000.00 4,615,500.00

บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 3.81 210,100.00 6,565,625.00

บริษัท ห้องเย็นเอเช่ียน ซีฟูด้ จ ากดั (มหาชน) 1.67 165,800.00 2,868,340.00

บริษัท อาร์ แอนด์ บ ีฟูด้ ซพัพลาย์ จ ากดั (มหาชน) 2.38 211,300.00 4,099,220.00

บริษัท อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.81 280,200.00 3,110,220.00

          รวมหุ้นสามัญ 90.29 155,407,128.00

รวมเงนิลงทุน 100.11 172,308,823.28

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ -0.11 -192,091.70

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 172,116,731.58


