
อัตราส่วน จํานวนเงนิต้น มูลค่ายุตธิรรม อันดับเครดติ

(%) หรือ จํานวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงนิฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 5.12 12,013,459.62 12,013,609.38 AA+               

          รวมเงนิฝากธนาคาร 5.12 12,013,609.38

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั(มหาชน) 2.43 253,300.00 5,699,250.00

     หมวดธุรกิจเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จํากดั (มหาชน) 1.00 492,700.00 2,345,252.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ ;ง จํากดั (มหาชน) 0.95 197,200.00 2,228,360.00

บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) 0.99 298,600.00 2,329,080.00

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 1.41 348,600.00 3,311,700.00

     หมวดธุรกิจของใช้สว่นตวัและเวชภณัฑ์

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 3.50 241,300.00 8,204,200.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เจ เอม็ ที เนท็เวอร์ค เซอร์วิสเซส็ จํากดั (มหาชน) 1.53 158,200.00 3,591,140.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 2.51 113,500.00 5,902,000.00

บริษัท ศรีสวสัดิE พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน) 0.48 22,100.00 1,138,150.00

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 3.50 337,800.00 8,208,540.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืFอสาร

บริษัท เจ มาร์ท จํากดั (มหาชน) 0.00 61,066.00 0.00

บริษัท อินทชั โฮลดิ ;งส์ จํากดั (มหาชน) 2.02 84,200.00 4,736,250.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 3.89 49,300.00 9,120,500.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 1.37 30,000.00 3,210,000.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 0.98 33,200.00 2,307,400.00

     หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร

บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) 1.92 347,500.00 4,517,500.00

     หมวดธุรกิจธุรกิจการเงิน

บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 0.94 367,600.00 2,205,600.00

     หมวดธุรกิจบริการรับเหมากอ่สร้าง

บริษัท ซิโน-ไทย เอน็จิเนียริFงแอนด์คอนสตรัคชัFน จํากดั(มหาชน) 0.96 148,500.00 2,257,200.00

บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 0.99 417,000.00 2,335,200.00

     หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต

บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัFน จํากดั (มหาชน) 3.95 69,500.00 9,278,250.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 1.53 77,600.00 3,589,000.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท ห ุ้นระยะยาว

มูลค่า ณ วันท ี5  30 มถิุนายน พ.ศ. 2563

รายละเอียด



     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค

บริษัท กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 2.81 174,700.00 6,594,925.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยีF จํากดั (มหาชน) 1.50 48,000.00 3,528,000.00

บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 0.99 52,400.00 2,318,700.00

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 1.03 45,100.00 2,412,850.00

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 6.08 378,200.00 14,277,050.00

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 2.93 74,900.00 6,872,075.00

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 0.94 8,900.00 2,198,300.00

บริษัท พลงังานบริสทุธิE จํากดั (มหาชน) 0.98 58,800.00 2,307,900.00

บริษัท พีทีจี เอน็เนอยี จํากดั (มหาชน) 2.02 293,300.00 4,751,460.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

 บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากดั (มหาชน) 0.81 490,900.00 1,894,874.00

บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัFน จํากดั (มหาชน) 1.51 1,068,600.00 3,547,752.00

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัFน จํากดั (มหาชน) 1.53 232,500.00 3,580,500.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท คอมเซเว่น จํากดั (มหาชน) 1.98 164,600.00 4,649,950.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 4.33 149,900.00 10,155,725.00

บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัFน จํากดั (มหาชน) 1.27 91,300.00 2,990,075.00

บริษัท ดูโฮม จํากดั (มหาชน) 2.15 486,000.00 5,054,400.00

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จํากดั (มหาชน) 0.49 31,100.00 1,158,475.00

บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 2.03 292,200.00 4,762,860.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน) 1.01 153,800.00 2,368,520.00

     หมวดธุรกิจวสัดุกอ่สร้าง

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากดั (มหาชน) 1.65 155,000.00 3,875,000.00

     หมวดธุรกิจสืFอและสิFงพิมพ์

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน) 1.03 402,600.00 2,415,600.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเครืFองดืFม

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 3.15 71,000.00 7,384,000.00

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 2.61 192,800.00 6,121,400.00

บริษัท เซป็เป ้จํากดั (มหาชน) 0.49 61,000.00 1,159,000.00

บริษัท เถ้าแกน้่อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ติ ;ง จํากดั (มหาชน) 2.03 457,900.00 4,762,160.00

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย์ จํากดั (มหาชน) 2.56 718,300.00 5,997,805.00

บริษัท โอสถสภา จํากดั (มหาชน) 1.35 83,400.00 3,169,200.00

          รวมหุ้นสามัญ 88.11 206,823,128.00

หน่วยลงทุน

     หมวดธุรกิจกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพืFอการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่เทสโก้ โลตสั รีเทล 3.70 461,900.00 8,683,720.00

ทรัสต์เพืFอการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ดบับลิวเอชเอ พรีเมีFยม โกรท 2.72 399,257.00 6,388,112.00

ทรัสต์เพืFอการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์เพืFออตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ; 2.64 415,679.00 6,193,617.10

          รวมหน่วยลงทุน 9.06 21,265,449.10

รวมเงนิลงทุน 102.29 240,102,186.48

รายการค้างจ่ายหรือหนี :สนิอื5น ๆ -2.29 -5,372,852.72

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิ 100.00 234,729,333.76


