
อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 8.43 17,659,302.96 17,663,090.93 AA+ (FITCH)

          รวมเงินฝากธนาคาร 8.43 17,663,090.93

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการท่องเทีย่วและสนัทนาการ

บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.52 327,000.00 1,085,640.00

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 0.31 15,900.00 639,975.00

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน) 0.52 308,600.00 1,098,616.00

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 1.95 163,500.00 4,087,500.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 1.00 101,900.00 2,099,140.00

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 1.01 546,400.00 2,109,104.00

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) 1.97 337,600.00 4,118,720.00

บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 0.90 45,100.00 1,894,200.00

บริษัท เอกชยัการแพทย์ จ ากดั(มหาชน) 0.49 140,300.00 1,031,205.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์

บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.53 109,200.00 1,113,840.00

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 4.73 149,500.00 9,904,375.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 1.01 228,900.00 2,105,880.00

บริษัททางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.02 246,200.00 2,141,940.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 0.55 15,100.00 1,162,700.00

บริษัท เอเซียเสริมกิจลสีซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 2.12 92,600.00 4,444,800.00

บริษัทบริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 2.08 211,100.00 4,348,660.00

     หมวดธุรกิจชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เค ซี อี อีเลค็โทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 0.31 10,000.00 655,000.00

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จ ากดั (มหาชน) 0.99 109,200.00 2,074,800.00

     หมวดธุรกิจทรัพยากร

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.50 90,900.00 1,045,350.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยี

บริษัท เน็ตเบย์ จ ากดั (มหาชน) 0.51 36,300.00 1,061,775.00

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 0.97 348,300.00 2,037,555.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บริษัท เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 1.01 35,700.00 2,115,225.00

บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.54 65,400.00 3,220,950.00

บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 2.68 72,100.00 5,605,775.00

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 1.51 396,800.00 3,154,560.00

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน) 1.06 55,150.00 2,219,787.50

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 2.52 22,700.00 5,289,100.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิี อิควิตี ้

มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียด



     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2.32 35,500.00 4,863,500.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 3.48 45,200.00 7,299,800.00

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 0.51 15,600.00 1,076,400.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 2.97 54,600.00 6,224,400.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.52 10,900.00 1,095,450.00

     หมวดธุรกิจบริการ

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 0.98 134,400.00 2,056,320.00

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.08 307,700.00 2,261,595.00

บริษัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน) 0.48 34,100.00 1,014,475.00

     หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 2.50 121,300.00 5,246,225.00

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั  (มหาชน) 4.14 169,200.00 8,671,500.00

บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 0.25 46,500.00 516,150.00

บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 1.06 42,800.00 2,214,900.00

บริษัท บริการเชือ้เพลงิการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 3.49 284,200.00 7,318,150.00

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 0.50 95,100.00 1,046,100.00

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 1.42 20,600.00 2,966,400.00

บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 1.83 39,200.00 3,841,600.00

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 0.45 50,100.00 936,870.00

บริษัท เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) 0.50 60,200.00 1,041,460.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

 บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 0.51 209,100.00 1,066,410.00

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.02 633,500.00 2,141,230.00

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 0.52 115,500.00 1,097,250.00

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 0.45 82,600.00 941,640.00

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 0.47 90,100.00 991,100.00

บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 0.53 18,900.00 1,115,100.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 2.07 100,700.00 4,330,100.00

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 0.57 22,000.00 1,188,000.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 1.98 63,900.00 4,153,500.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.52 27,600.00 1,097,100.00

บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.70 99,000.00 3,564,000.00

บริษัท อินเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ากดั(มหาชน) 1.05 93,700.00 2,201,950.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.52 200,100.00 3,181,590.00

     หมวดธุรกิจยานยนต์

บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 0.51 51,500.00 1,071,200.00

     หมวดธุรกิจวสัดกุอ่สร้าง

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 1.02 5,600.00 2,144,800.00

     หมวดธุรกิจสือ่และสิง่พิมพ์

บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 0.64 109,300.00 1,344,390.00

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 1.52 403,200.00 3,185,280.00

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2.18 187,400.00 4,572,560.00



     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดืม่

บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 1.46 110,600.00 3,069,150.00

บริษัท ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.46 51,200.00 967,680.00

บริษัท น า้ตาลขอนแกน่ จ ากดั (มหาชน) 1.48 830,400.00 3,105,696.00

บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 0.99 66,300.00 2,071,875.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 2.57 160,800.00 5,386,800.00

บริษัท อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.03 184,900.00 2,163,330.00

บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.51 19,900.00 1,069,625.00

บริษัท โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 2.30 128,600.00 4,822,500.00

          รวมหุ้นสามัญ 92.39 193,601,323.50

รวมเงินลงทุน 100.82 211,264,414.43

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ -0.82 -1,724,242.27

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 209,540,172.16


