
อัตราส่วน จ านวนเงนิต้น มูลค่ายุตธิรรม อันดบัเครดติ

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงนิฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 5.45 10,152,999.39 10,154,879.78 AA+ (FITCH)

          รวมเงนิฝากธนาคาร 5.45 10,154,879.78

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากดั(มหาชน) 2.01 173,300.00 3,743,280.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 2.40 304,500.00 4,476,150.00

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 1.99 1,267,100.00 3,699,932.00

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) 3.95 758,900.00 7,361,330.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 1.94 420,700.00 3,618,020.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 1.92 76,900.00 3,575,850.00

บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 0.98 21,400.00 1,824,350.00

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 1.98 17,200.00 3,680,800.00

     หมวดธุรกิจชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เค ซี อี อีเล็คโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 1.02 33,800.00 1,892,800.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยี

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) 3.09 548,100.00 5,755,050.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 2.48 108,100.00 4,621,275.00

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1.45 113,800.00 2,708,440.00

บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 3.09 99,100.00 5,747,800.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 2.56 27,500.00 4,771,250.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 3.52 52,000.00 6,552,000.00

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1.51 230,600.00 2,813,320.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 3.04 50,700.00 5,653,050.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.99 38,100.00 3,705,225.00

     หมวดธุรกิจบรรจภุณัฑ์

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน)  2.92 116,200.00 5,432,350.00

     หมวดธุรกิจบริการ

บริษัท เอสไอเอสบ ีจ ากดั (มหาชน) 0.97 168,800.00 1,806,160.00

     หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวติ

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 3.89 278,700.00 7,246,200.00

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2.04 31,000.00 3,797,500.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัทวนิีไทย จ ากดั (มหาชน) 3.02 147,800.00 5,616,400.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิี อิควิตี ้

มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียด



     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 1.99 110,400.00 3,698,400.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 2.01 48,500.00 3,734,500.00

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 2.00 185,200.00 3,722,520.00

บริษัท บซีีพีจี จ ากดั (มหาชน) 1.96 248,700.00 3,655,890.00

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 5.07 230,100.00 9,434,100.00

บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.98 108,400.00 5,555,500.00

บริษัท เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) 4.00 382,300.00 7,454,850.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท ศภุาลยั จ ากดั(มหาชน) 1.51 131,100.00 2,805,540.00

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 1.00 227,000.00 1,861,400.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 0.99 44,500.00 1,835,625.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 3.61 97,000.00 6,717,250.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 1.99 97,400.00 3,701,200.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.53 192,600.00 2,850,480.00

     หมวดธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 2.53 11,800.00 4,708,200.00

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.12 387,400.00 3,951,480.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 1.52 96,200.00 2,837,900.00

บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 3.46 203,000.00 6,445,250.00

          รวมหุ้นสามัญ 93.99 175,068,617.00

รวมเงนิลงทุน 99.45 185,223,496.78

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ 0.55 1,033,248.67

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 186,256,745.45


