
อัตราส่วน จ านวนเงนิต้น มูลค่ายุติธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงนิฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 7.87 12,360,008.37 12,360,237.82 AA+ (FITCH)

          รวมเงนิฝากธนาคาร 7.87 12,360,237.82

หุ้นสามัญ

     หมวดธรุกิจกระดาษและวสัดกุารพิมพ์

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 1.00 120,400.00 1,565,200.00

     หมวดธรุกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากัด(มหาชน) 2.07 156,400.00 3,253,120.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน) 2.00 230,300.00 3,132,080.00

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 1.93 1,232,400.00 3,031,704.00

บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน) 0.96 12,500.00 1,500,000.00

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน) 3.03 529,000.00 4,761,000.00

     หมวดธรุกิจขนสง่และโลจิสติกส์

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 3.58 90,400.00 5,627,400.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 1.49 252,000.00 2,343,600.00

บริษัททางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 1.50 283,300.00 2,351,390.00

     หมวดธรุกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากัด (มหาชน) 1.95 85,100.00 3,063,600.00

บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน) 1.49 35,500.00 2,334,125.00

     หมวดธรุกิจชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 1.42 4,600.00 2,235,600.00

บริษัท เอสวไีอ จ ากัด (มหาชน) 0.24 87,100.00 372,788.00

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 1.95 76,900.00 3,056,775.00

     หมวดธรุกิจเทคโนโลยี

บริษัท เน็ตเบย์ จ ากัด (มหาชน) 1.48 83,600.00 2,319,900.00

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด (มหาชน) 3.09 541,900.00 4,850,005.00

     หมวดธรุกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 บริษัท เจ.อาร์.ดบัเบิล้ย.ู ยทูิลิตี ้จ ากัด (มหาชน) 1.03 220,900.00 1,612,570.00

บริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) 1.96 154,200.00 3,084,000.00

บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) 4.08 114,000.00 6,412,500.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากัด (มหาชน) 4.54 40,500.00 7,128,000.00

     หมวดธรุกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 3.56 47,100.00 5,581,350.00

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 0.98 138,500.00 1,537,350.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 1.95 35,000.00 3,062,500.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 1.97 34,900.00 3,088,650.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิี อิควิตี ้หุ้นระยะยาว

มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียด



     หมวดธรุกิจธรุกิจการเกษตร

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 1.56 172,500.00 2,449,500.00

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ากัด (มหาชน) 1.58 93,600.00 2,480,400.00

     หมวดธรุกิจบริการ

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 1.01 271,400.00 1,587,690.00

     หมวดธรุกิจประกันภยัและประกันชีวติ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) 0.47 35,000.00 735,000.00

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 2.12 24,700.00 3,322,150.00

     หมวดธรุกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัทวนิีไทย จ ากัด (มหาชน) 1.11 54,600.00 1,747,200.00

     หมวดธรุกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท ทีทีดบับลิว จ ากัด (มหาชน) 1.01 128,200.00 1,589,680.00

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 5.06 186,900.00 7,943,250.00

บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 4.92 145,700.00 7,722,100.00

บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 4.09 319,100.00 6,413,910.00

     หมวดธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 0.49 96,800.00 769,560.00

บริษัท ศภุาลยั จ ากัด(มหาชน) 0.49 37,700.00 772,850.00

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 0.92 198,400.00 1,438,400.00

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 0.46 156,400.00 728,824.00

     หมวดธรุกิจพาณิชย์

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 3.05 82,200.00 4,788,150.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 1.96 77,900.00 3,077,050.00

บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 0.94 85,600.00 1,480,880.00

     หมวดธรุกิจวสัดกุ่อสร้าง

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 1.02 47,600.00 1,594,600.00

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากัด(มหาชน) 1.93 8,000.00 3,024,000.00

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 1.05 231,300.00 1,642,230.00

     หมวดธรุกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 1.02 14,000.00 1,603,000.00

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 1.44 84,500.00 2,260,375.00

บริษัท ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 0.45 51,700.00 703,120.00

บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากัด (มหาชน) 1.97 91,800.00 3,098,250.00

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซพัพลาย์ จ ากัด (มหาชน) 1.03 173,100.00 1,609,830.00

          รวมหุ้นสามัญ 90.39 141,887,206.00

รวมเงนิลงทุน 98.26 154,247,443.82

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ 1.74 2,730,195.29

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 156,977,639.11


