
อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 14.03 26,062,547.21 26,062,882.10 AA+ (FITCH)

          รวมเงินฝากธนาคาร 14.03 26,062,882.10

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 1.93 155,600.00 3,578,800.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 2.98 238,500.00 5,533,200.00

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 0.52 241,700.00 961,966.00

บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 0.95 13,700.00 1,760,450.00

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) 3.08 520,000.00 5,720,000.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์

บริษัททางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.48 337,900.00 2,753,885.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 2.46 104,900.00 4,563,150.00

     หมวดธุรกิจชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เค ซี อี อีเลค็โทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 2.47 59,700.00 4,596,900.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยี

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จ ากดั (มหาชน) 0.45 52,400.00 838,400.00

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) 2.99 601,200.00 5,561,100.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บริษัท เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 1.95 106,700.00 3,627,800.00

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1.98 140,000.00 3,675,000.00

บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 1.98 56,700.00 3,685,500.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 5.02 54,500.00 9,319,500.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.96 32,300.00 3,649,900.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 1.48 28,000.00 2,744,000.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.01 21,100.00 1,867,350.00

     หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 1.95 89,600.00 3,628,800.00

     หมวดธุรกิจบรรจภุณัฑ์

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากดั (มหาชน) 0.98 179,300.00 1,828,860.00

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน)  2.62 78,500.00 4,867,000.00

     หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 1.88 119,600.00 3,498,300.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัทวีนิไทย จ ากดั (มหาชน) 2.91 144,300.00 5,411,250.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิี อิควิตี ้

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด



     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั  (มหาชน) 2.01 109,000.00 3,733,250.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 1.47 37,500.00 2,737,500.00

บริษัท บางจากคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.95 146,900.00 3,628,430.00

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.99 207,800.00 3,698,840.00

บริษัท บีซีพีจี จ ากดั (มหาชน) 1.96 276,100.00 3,644,520.00

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 4.93 233,400.00 9,160,950.00

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 0.98 15,500.00 1,813,500.00

บริษัท ผลติไฟฟา้ จ ากดั (มหาชน) 0.91 9,700.00 1,697,500.00

บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.17 88,000.00 4,026,000.00

บริษัท เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) 3.97 392,400.00 7,377,120.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท ศภุาลยั จ ากดั(มหาชน) 1.48 133,200.00 2,743,920.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 2.02 102,000.00 3,748,500.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.93 248,700.00 3,581,280.00

     หมวดธุรกิจยานยนต์

บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 1.50 126,500.00 2,795,650.00

     หมวดธุรกิจวสัดกุอ่สร้าง

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 1.53 6,600.00 2,851,200.00

     หมวดธุรกิจสือ่และสิง่พิมพ์

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 0.88 68,500.00 1,630,300.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดืม่

บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 1.92 141,600.00 3,575,400.00

บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 4.99 283,100.00 9,271,525.00

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซพัพลาย์ จ ากดั (มหาชน) 2.51 210,900.00 4,660,890.00

บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.93 32,900.00 1,719,025.00

          รวมหุ้นสามัญ 87.07 161,766,411.00

รวมเงินลงทุน 101.10 187,829,293.10

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ -1.10 -2,039,289.44

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 185,790,003.66


