
อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม อนัดบัเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) 2.27 6,607,599.76 6,617,649.94 AA+               

          รวมเงินฝากธนาคาร 2.27 6,617,649.94

พนัธบตัรรฐับาล

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 13.69 40,000.00 39,983,649.30

          รวมพนัธบตัรรฐับาล 13.69 39,983,649.30

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 0.51 78,200.00 1,477,980.00

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 1.47 376,100.00 4,287,540.00

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) 2.40 3,337,200.00 7,008,120.00

     หมวดธุรกจิขนส่งและโลจสิตกิส์

บรษิทั ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 0.94 54,300.00 2,755,725.00

บรษิทั บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 1.02 328,900.00 2,992,990.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.00 378,300.00 2,931,825.00

     หมวดธุรกจิเงนิทนุและหลกัทรพัย์

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) 2.39 348,700.00 6,974,000.00

     หมวดธุรกจิชิน้ส่วนอเิลคทรอนคิส์

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) 1.55 197,200.00 4,535,600.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 6.99 408,000.00 20,400,000.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 6.46 93,800.00 18,853,800.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 1.01 75,900.00 2,960,100.00

บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเซยีลกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 2.80 117,300.00 8,181,675.00

บรษิทั ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 0.97 85,300.00 2,836,225.00

     หมวดธุรกจิบรรจุภณัฑ์

บรษิทั บจี ีคอนเทนเนอร ์กล๊าส จ ากดั (มหาชน) 0.58 200,300.00 1,702,550.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.46 63,600.00 4,277,100.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทัวนีไิทย จ ากดั (มหาชน) 0.76 125,300.00 2,217,810.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 2.53 49,200.00 7,380,000.00

บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 1.51 480,600.00 4,421,520.00

บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 7.19 1,652,500.00 20,986,750.00

บรษิทั บางจากคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.02 198,400.00 2,976,000.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 0.49 35,800.00 1,423,050.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 4.11 390,600.00 12,010,950.00

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 5.62 71,000.00 16,401,000.00

บรษิทั ราช กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 7.93 406,200.00 23,153,400.00

บรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน) 1.00 203,500.00 2,910,050.00

บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) 0.23 317,800.00 680,092.00

รายละเอียดการลงทนุ

กองทนุเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี

มลูค่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียด



     หมวดธุรกจิพาณชิย์

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 5.02 240,100.00 14,646,100.00

บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 2.51 181,200.00 7,338,600.00

บรษิทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 2.71 240,000.00 7,920,000.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั(มหาชน) 2.51 22,600.00 7,322,400.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครือ่งดืม่

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 3.63 436,700.00 10,611,810.00

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 2.02 427,200.00 5,895,360.00

บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) 0.47 60,500.00 1,361,250.00

          รวมหุ้นสามญั 82.81 241,831,372.00

รวมเงินลงทนุ 98.77 288,432,671.24

รายการค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 1.23 3,589,642.40

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 292,022,313.64


