
อัตราส่วน จ านวนเงนิต้น มูลค่ายุติธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงนิฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 7.74 14,598,738.79 14,599,018.67 AA+ (FITCH)

          รวมเงนิฝากธนาคาร 7.74 14,599,018.67

หุ้นสามัญ

     หมวดธรุกิจกระดาษและวสัดกุารพิมพ์

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 1.00 145,000.00 1,885,000.00

     หมวดธรุกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากัด(มหาชน) 2.08 188,300.00 3,916,640.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน) 2.03 282,000.00 3,835,200.00

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 1.97 1,510,300.00 3,715,338.00

บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน) 0.99 15,600.00 1,872,000.00

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน) 3.04 636,700.00 5,730,300.00

     หมวดธรุกิจขนสง่และโลจิสติกส์

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 3.60 108,900.00 6,779,025.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 1.50 304,900.00 2,835,570.00

บริษัททางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 1.50 341,000.00 2,830,300.00

     หมวดธรุกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากัด (มหาชน) 1.96 102,400.00 3,686,400.00

บริษัท ศรีสวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน) 1.53 43,900.00 2,886,425.00

     หมวดธรุกิจชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 1.42 5,500.00 2,673,000.00

บริษัท เอสวไีอ จ ากัด (มหาชน) 0.24 105,700.00 452,396.00

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 1.98 93,700.00 3,724,575.00

     หมวดธรุกิจเทคโนโลยี

บริษัท เน็ตเบย์ จ ากัด (มหาชน) 1.51 102,400.00 2,841,600.00

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด (มหาชน) 3.05 643,500.00 5,759,325.00

     หมวดธรุกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

 บริษัท เจ.อาร์.ดบัเบิล้ย.ู ยทูิลิตี ้จ ากัด (มหาชน) 1.03 266,100.00 1,942,530.00

บริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) 1.98 186,500.00 3,730,000.00

บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) 4.09 137,200.00 7,717,500.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากัด (มหาชน) 4.55 48,700.00 8,571,200.00

     หมวดธรุกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 3.56 56,700.00 6,718,950.00

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 0.99 168,800.00 1,873,680.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 2.00 43,000.00 3,762,500.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 1.99 42,300.00 3,743,550.00

     หมวดธรุกิจธรุกิจการเกษตร

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 1.58 209,500.00 2,974,900.00

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ากัด (มหาชน) 1.61 114,500.00 3,034,250.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิี อิควิตี ้

มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียด



     หมวดธรุกิจบริการ

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 1.01 326,000.00 1,907,100.00

     หมวดธรุกิจประกันภยัและประกันชีวติ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) 0.48 42,900.00 900,900.00

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 2.15 30,200.00 4,061,900.00

     หมวดธรุกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัทวนิีไทย จ ากัด (มหาชน) 1.12 65,700.00 2,102,400.00

     หมวดธรุกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท ทีทีดบับลิว จ ากัด (มหาชน) 1.06 160,600.00 1,991,440.00

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 5.05 224,200.00 9,528,500.00

บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 4.93 175,400.00 9,296,200.00

บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 4.10 384,200.00 7,722,420.00

     หมวดธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 0.49 116,400.00 925,380.00

บริษัท ศภุาลยั จ ากัด(มหาชน) 0.50 46,100.00 945,050.00

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 0.93 241,700.00 1,752,325.00

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 0.48 193,300.00 900,778.00

     หมวดธรุกิจพาณิชย์

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 3.07 99,400.00 5,790,050.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 2.00 95,400.00 3,768,300.00

บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 0.96 104,600.00 1,809,580.00

     หมวดธรุกิจวสัดกุ่อสร้าง

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 1.02 57,300.00 1,919,550.00

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากัด(มหาชน) 1.96 9,800.00 3,704,400.00

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 1.04 276,400.00 1,962,440.00

     หมวดธรุกิจอาหารและเคร่ืองดืม่

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 1.05 17,300.00 1,980,850.00

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 1.47 103,400.00 2,765,950.00

บริษัท ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 0.48 66,700.00 907,120.00

บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากัด (มหาชน) 1.98 110,600.00 3,732,750.00

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย์ จ ากัด (มหาชน) 1.02 207,000.00 1,925,100.00

          รวมหุ้นสามัญ 91.12 171,792,637.00

รวมเงนิลงทุน 98.86 186,391,655.67

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ 1.14 2,146,151.56

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 188,537,807.23


