
อตัราส่วน จาํนวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม อนัดบัเครดิต

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 3.98 5,139,798.03 5,146,105.40 AA+               

          รวมเงินฝากธนาคาร 3.98 5,146,105.40

พนัธบตัรรฐับาล

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 3.86 5,000.00 4,999,527.45

          รวมพนัธบตัรรฐับาล 3.86 4,999,527.45

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จาํกดั(มหาชน) 2.05 109,500.00 2,649,900.00

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) 2.07 169,900.00 2,684,420.00

บรษิทั โรงพยาบาลราชธาน ีจาํกดั (มหาชน) 1.98 98,800.00 2,568,800.00

     หมวดธุรกจิขนส่งและโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 7.03 121,800.00 9,104,550.00

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ:ง จาํกดั (มหาชน) 3.98 384,100.00 5,146,940.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 3.47 416,100.00 4,493,880.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื?อสาร

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ:งส ์จาํกดั (มหาชน) 7.06 139,600.00 9,143,800.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั (มหาชน) 6.97 41,000.00 9,020,000.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 3.98 29,700.00 5,152,950.00

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 1.47 110,900.00 1,907,480.00

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 1.43 11,800.00 1,846,700.00

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 1.97 38,700.00 2,554,200.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 0.99 10,900.00 1,286,200.00

บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเซยีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 3.10 39,200.00 4,018,000.00

บรษิทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 2.52 57,300.00 3,266,100.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั ?น จาํกดั (มหาชน) 0.50 13,900.00 642,875.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ:าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน 3.00 313,400.00 3,886,160.00

บรษิทั ททีดีบับลวิ จาํกดั (มหาชน) 6.86 648,000.00 8,877,600.00

บรษิทั บา้นป ูเพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 1.98 134,000.00 2,559,400.00

บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 2.98 83,400.00 3,857,250.00

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 3.55 12,800.00 4,595,200.00

บรษิทั ราช กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 5.00 90,600.00 6,477,900.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี7 ห ุ้นระยะยาว

มูลค่า ณ วนัที9 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

รายละเอียด



     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

 บรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จาํกดั (มหาชน) 1.57 338,000.00 2,028,000.00

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชั ?น จาํกดั (มหาชน) 2.03 552,300.00 2,628,948.00

บรษิทั เอม็ บ ีเค จาํกดั (มหาชน) 1.98 114,700.00 2,569,280.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั ซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) 6.01 95,700.00 7,775,625.00

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์จาํกดั (มหาชน) 0.99 75,300.00 1,287,630.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ปนูซเีมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน) 1.01 6,100.00 1,311,500.00

     หมวดธุรกจิสื?อและสิ?งพมิพ์

บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 0.99 53,600.00 1,281,040.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื?องดื?ม

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 2.94 144,800.00 3,801,000.00

บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชั ?นแนล จาํกดั (มหาชน) 1.00 34,600.00 1,297,500.00

บรษิทั เอม็เคเรสโตรองตก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 1.98 34,200.00 2,556,450.00

          รวมหุ้นสามญั 94.47 122,277,278.00

รวมเงินลงทุน 102.31 132,422,910.85

รายการค้างจ่ายหรือหนี7 สินอื9น ๆ -2.31 -2,986,492.56

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 100.00 129,436,418.29


