
อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 5.82 9,885,474.55 9,887,103.90 AA+ (FITCH)

          รวมเงินฝากธนาคาร 5.82 9,887,103.90

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากดั(มหาชน) 2.02 158,900.00 3,432,240.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 2.37 273,900.00 4,026,330.00

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 1.97 1,148,100.00 3,352,452.00

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) 3.91 684,900.00 6,643,530.00

     หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 1.92 380,300.00 3,270,580.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 1.91 69,800.00 3,245,700.00

บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 0.98 19,600.00 1,670,900.00

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 1.98 15,700.00 3,359,800.00

     หมวดธุรกิจชิน้ส่วนอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เค ซี อี อีเล็คโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 1.02 30,900.00 1,730,400.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยี

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) 3.05 494,600.00 5,193,300.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 2.47 98,200.00 4,198,050.00

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1.44 102,700.00 2,444,260.00

บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 3.07 90,000.00 5,220,000.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 2.52 24,700.00 4,285,450.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 3.48 47,000.00 5,922,000.00

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1.51 210,100.00 2,563,220.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 3.04 46,300.00 5,162,450.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.96 34,200.00 3,325,950.00

     หมวดธุรกิจบรรจภุณัฑ์

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน)  2.92 106,100.00 4,960,175.00

     หมวดธุรกิจบริการ

บริษัท เอสไอเอสบี จ ากดั (มหาชน) 0.97 154,100.00 1,648,870.00

     หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 3.96 258,800.00 6,728,800.00

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2.04 28,300.00 3,466,750.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัทวีนิไทย จ ากดั (มหาชน) 3.02 134,900.00 5,126,200.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิี อิควิตี ้หุ้นระยะยาว

มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียด



     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 1.98 100,600.00 3,370,100.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 2.01 44,300.00 3,411,100.00

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 2.00 169,000.00 3,396,900.00

บริษัท บีซีพีจี จ ากดั (มหาชน) 1.95 225,100.00 3,308,970.00

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 5.00 207,200.00 8,495,200.00

บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.97 98,500.00 5,048,125.00

บริษัท เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) 3.97 346,500.00 6,756,750.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท ศภุาลยั จ ากดั(มหาชน) 1.49 118,300.00 2,531,620.00

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 1.02 210,800.00 1,728,560.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 0.99 40,700.00 1,678,875.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 3.56 87,400.00 6,052,450.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 2.01 90,000.00 3,420,000.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.53 175,900.00 2,603,320.00

     หมวดธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 2.53 10,800.00 4,309,200.00

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.11 352,000.00 3,590,400.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 1.52 87,800.00 2,590,100.00

บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 3.42 182,900.00 5,807,075.00

          รวมหุ้นสามัญ 93.57 159,076,152.00

รวมเงินลงทุน 99.39 168,963,255.90

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ 0.61 1,044,373.98

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 170,007,629.88


