
อัตราส่วน จ านวนเงนิต้น มูลค่ายุตธิรรม อันดบัเครดติ

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงนิฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 9.87 32,044,925.30 32,053,565.40 AA+ (FITCH)

          รวมเงนิฝากธนาคาร 9.87 32,053,565.40

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการทอ่งเที่ยวและสนัทนาการ

บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.99 1,052,500.00 3,220,650.00

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 1.03 97,900.00 3,353,075.00

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน) 0.99 932,400.00 3,226,104.00

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 1.08 24,700.00 3,495,050.00

     หมวดธุรกิจเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.07 472,600.00 3,473,610.00

บริษัท อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) 0.97 312,100.00 3,152,210.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์

บริษัท การบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.95 276,300.00 3,094,560.00

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 5.04 268,000.00 16,348,000.00

บริษัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 0.99 341,400.00 3,209,160.00

บริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ากดั (มหาชน) 1.87 301,300.00 6,056,130.00

บริษัททางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.01 374,800.00 3,279,500.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 0.93 52,100.00 3,034,825.00

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 1.67 157,600.00 5,437,200.00

     หมวดธุรกิจชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เค ซี อี อีเล็คโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 1.02 41,900.00 3,299,625.00

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 1.07 44,000.00 3,476,000.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยี

บริษัท อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 0.88 400,900.00 2,846,390.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0.92 128,800.00 2,988,160.00

บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.03 879,900.00 3,343,620.00

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.05 82,800.00 3,415,500.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 3.10 51,300.00 10,054,800.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.99 27,600.00 3,215,400.00

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 5.05 122,700.00 16,380,450.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 6.17 164,300.00 20,044,600.00

     หมวดธุรกิจบริการ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.05 461,100.00 3,412,140.00

บริษัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน) 1.53 183,800.00 4,962,600.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด



     หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวติ

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 2.04 228,100.00 6,614,900.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 1.64 84,300.00 5,331,975.00

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 1.51 110,200.00 4,903,900.00

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 4.26 332,900.00 13,815,350.00

บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 0.51 31,900.00 1,666,775.00

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 2.94 768,500.00 9,529,400.00

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 6.21 516,900.00 20,159,100.00

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 2.15 59,500.00 6,991,250.00

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 2.30 759,300.00 7,479,105.00

บริษัท อบุล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน) 1.07 1,692,400.00 3,486,344.00

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 2.16 853,500.00 6,998,700.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 2.07 126,700.00 6,715,100.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 4.14 211,800.00 13,449,300.00

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากดั (มหาชน) 1.03 66,800.00 3,340,000.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 1.46 93,100.00 4,724,825.00

บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 0.96 176,600.00 3,108,160.00

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จ ากดั(มหาชน) 1.29 232,200.00 4,202,820.00

     หมวดธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 2.44 19,700.00 7,919,400.00

     หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.98 190,600.00 3,183,020.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม

บริษัท ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.51 75,600.00 1,640,520.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 2.94 303,100.00 9,547,650.00

บริษัท ห้องเย็นเอเช่ียน ซีฟูด้ จ ากดั (มหาชน) 0.92 172,800.00 2,989,440.00

บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 3.09 187,400.00 10,025,900.00

          รวมหุ้นสามัญ 91.06 295,642,293.00

รวมเงนิลงทุน 100.94 327,695,858.40

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ -0.94 -3,035,828.93

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 324,660,029.47


