
อัตราส่วน จ านวนเงนิต้น มูลค่ายุตธิรรม อันดบัเครดติ

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงนิฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 10.22 19,537,227.77 19,542,292.07 AA+ (FITCH)

          รวมเงนิฝากธนาคาร 10.22 19,542,292.07

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจกระดาษและวสัดกุารพิมพ์

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.76 88,700.00 1,445,810.00

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากดั(มหาชน) 1.99 166,500.00 3,796,200.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 2.40 214,300.00 4,586,020.00

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 0.47 237,100.00 891,496.00

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) 2.94 524,700.00 5,614,290.00

บริษัท เอกชยัการแพทย์ จ ากดั(มหาชน) 0.99 241,600.00 1,884,480.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.79 128,600.00 1,517,480.00

     หมวดธุรกิจชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เค ซี อี อีเล็คโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 3.93 95,300.00 7,504,875.00

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 2.07 50,100.00 3,957,900.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยี

บริษัท อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 1.13 303,000.00 2,151,300.00

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) 3.37 601,600.00 6,437,120.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1.78 146,400.00 3,396,480.00

บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 2.39 56,700.00 4,564,350.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 6.07 59,200.00 11,603,200.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.63 26,800.00 3,122,200.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 1.93 30,300.00 3,696,600.00

     หมวดธุรกิจบรรจภุณัฑ์

บริษัท บจีี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากดั (มหาชน) 0.92 164,700.00 1,762,290.00

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน)  2.33 73,700.00 4,458,850.00

     หมวดธุรกิจบริการ

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ากดั (มหาชน) 2.28 885,500.00 4,356,660.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัทวนิีไทย จ ากดั (มหาชน) 2.83 144,300.00 5,411,250.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิี อิควิตี ้

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด



     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 2.37 109,000.00 4,523,500.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 1.41 35,800.00 2,702,900.00

บริษัท บริการเชือ้เพลิงการบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2.28 150,000.00 4,350,000.00

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.99 214,500.00 3,796,650.00

บริษัท บซีีพีจี จ ากดั (มหาชน) 1.95 271,600.00 3,720,920.00

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 5.16 253,100.00 9,870,900.00

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 1.04 17,000.00 1,997,500.00

บริษัท ผลิตไฟฟา้ จ ากดั (มหาชน) 1.00 11,000.00 1,914,000.00

บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 1.53 47,700.00 2,921,625.00

บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.51 63,900.00 2,891,475.00

บริษัท อบุล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน) 1.09 1,015,500.00 2,091,930.00

บริษัท เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) 3.92 432,900.00 7,489,170.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท ศภุาลยั จ ากดั(มหาชน) 1.39 133,200.00 2,664,000.00

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 1.17 223,900.00 2,239,000.00

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 0.95 221,800.00 1,807,670.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากดั (มหาชน) 2.42 92,700.00 4,635,000.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.89 265,400.00 3,609,440.00

     หมวดธุรกิจยานยนต์

บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 1.31 126,500.00 2,504,700.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม

 บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติง้ จ ากดั (มหาชน) 0.22 38,600.00 420,740.00

บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) 2.68 201,000.00 5,125,500.00

บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 3.82 233,400.00 7,293,750.00

บริษัท ห้องเย็นเอเช่ียน ซีฟูด้ จ ากดั (มหาชน) 1.66 183,900.00 3,181,470.00

บริษัท อาร์ แอนด์ บ ีฟูด้ ซพัพลาย์ จ ากดั (มหาชน) 2.36 232,700.00 4,514,380.00

บริษัท อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.80 310,400.00 3,445,440.00

          รวมหุ้นสามัญ 89.91 171,870,511.00

รวมเงนิลงทุน 100.13 191,412,803.07

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ -0.13 -254,433.85

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 191,158,369.22


