
อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 2.21 7,370,785.10 7,373,628.03 AA+ (FITCH)

          รวมเงินฝากธนาคาร 2.21 7,373,628.03

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ

บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.70 704,300.00 2,338,276.00

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 1.07 88,500.00 3,562,125.00

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน) 1.60 1,499,700.00 5,338,932.00

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากดั(มหาชน) 1.96 261,400.00 6,535,000.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 0.97 156,300.00 3,219,780.00

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 0.99 854,400.00 3,297,984.00

บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 0.57 45,400.00 1,906,800.00

     หมวดธุรกิจเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซเูมอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.97 433,600.00 3,230,320.00

     หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 5.07 254,900.00 16,887,125.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 0.95 343,500.00 3,160,200.00

บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.30 383,600.00 989,688.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เงินติดล้อ จ ากดั (มหาชน) 1.43 123,300.00 4,747,050.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 4.37 188,919.00 14,546,763.00

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.00 43.00 550.40

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 3.23 224,100.00 10,756,800.00

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 1.99 321,400.00 6,620,840.00

     หมวดธุรกิจชิน้ส่วนอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เค ซี อี อีเล็คโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 1.98 100,400.00 6,576,200.00

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จ ากดั (มหาชน) 1.04 182,500.00 3,467,500.00

     หมวดธุรกิจทรัพยากร

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.94 272,600.00 3,134,900.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยี

บริษัท เน็ตเบย์ จ ากดั (มหาชน) 0.70 79,200.00 2,316,600.00

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จ ากดั (มหาชน) 1.00 117,300.00 3,343,050.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.01 653,900.00 3,367,585.00

บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.99 66,700.00 3,284,975.00

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.31 32,700.00 1,030,050.00

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 0.50 208,500.00 1,657,575.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 3.00 42,800.00 9,972,400.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว

มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียด



     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.99 24,000.00 3,288,000.00

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 2.99 61,700.00 9,964,550.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 2.45 71,500.00 8,151,000.00

     หมวดธุรกิจบริการ

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 0.95 207,200.00 3,170,160.00

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.31 142,300.00 1,045,905.00

บริษัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน) 1.39 155,500.00 4,626,125.00

บริษัท เฮลท์ลีด จ ากดั (มหาชน) 0.30 38,900.00 991,950.00

     หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 1.97 151,800.00 6,565,350.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 1.51 108,200.00 5,031,300.00

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 3.13 203,300.00 10,419,125.00

บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 0.96 61,500.00 3,182,625.00

บริษัท บางจากคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.44 161,000.00 4,789,750.00

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 0.50 150,300.00 1,653,300.00

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 1.92 44,500.00 6,408,000.00

บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 3.61 122,700.00 12,024,600.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.51 1,492,100.00 5,043,298.00

บริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) 0.48 147,100.00 1,603,390.00

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.54 231,900.00 5,124,990.00

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 0.98 286,900.00 3,270,660.00

บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1.06 59,900.00 3,534,100.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 3.02 233,600.00 10,044,800.00

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 2.57 158,200.00 8,542,800.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.25 104,600.00 4,157,850.00

บริษัท ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) 0.46 71,700.00 1,534,380.00

บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.69 64,100.00 2,307,600.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 0.49 71,100.00 1,621,080.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 2.01 420,400.00 6,684,360.00

     หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์

บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 1.07 289,000.00 3,554,700.00

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 3.51 1,479,652.00 11,689,250.80

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 3.06 418,100.00 10,201,640.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม

บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 0.97 865,100.00 3,235,474.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 3.61 358,900.00 12,023,150.00

บริษัท อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.00 284,300.00 3,326,310.00

บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.99 123,200.00 6,622,000.00

บริษัท โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 4.09 362,700.00 13,601,250.00

          รวมหุ้นสามัญ 97.42 324,323,891.20

รวมเงินลงทุน 99.63 331,697,519.23

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ 0.37 1,227,360.55

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 332,924,879.78


