
อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 32.66 86,954,460.38 86,955,355.67 AA+ (FITCH)

          รวมเงินฝากธนาคาร 32.66 86,955,355.67

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสตกิส์

บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน) 0.53 28,600.00 1,408,550.00

บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 0.98 326,100.00 2,608,800.00

บริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ากดั (มหาชน) 2.92 1,023,900.00 7,781,640.00

บริษัท ไวส์ โลจิสตกิส์ จ ากดั (มหาชน) 2.02 1,095,000.00 5,365,500.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 2.90 214,800.00 7,732,800.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 3.02 136,300.00 8,041,700.00

บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 2.73 110,400.00 7,258,800.00

     หมวดธุรกิจชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เค ซี อี อีเลค็โทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 1.03 66,000.00 2,739,000.00

บริษัท ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 1.04 69,400.00 2,758,650.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 บริษัท เจ.อาร์.ดบัเบิล้ย.ู ยทูลิติี ้จ ากดั (มหาชน) 2.22 811,200.00 5,921,760.00

บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 1.02 48,100.00 2,705,625.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 3.96 93,300.00 10,542,900.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 2.06 62,800.00 5,495,000.00

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.99 89,800.00 7,947,300.00

บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 4.01 309,700.00 10,684,650.00

     หมวดธุรกิจธุรกิจการเงิน

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.99 321,600.00 2,637,120.00

     หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต

บริษัท ทคีวิเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 3.07 60,700.00 8,164,150.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 5.00 227,500.00 13,308,750.00

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 2.54 183,100.00 6,774,700.00

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 2.49 193,300.00 6,620,525.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 2.88 104,100.00 7,677,375.00

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 3.02 731,300.00 8,044,300.00

บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 3.02 163,000.00 8,027,750.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว

มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียด



     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) 3.08 210,300.00 8,201,700.00

บริษัท ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) 3.13 594,800.00 8,327,200.00

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากดั (มหาชน) 0.93 69,000.00 2,466,750.00

บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 1.01 156,000.00 2,698,800.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.95 22,200.00 2,541,900.00

บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 0.49 38,900.00 1,312,875.00

บริษัท อาร์ แอนด์ บ ีฟูด้ ซพัพลาย์ จ ากดั (มหาชน) 2.07 591,600.00 5,501,880.00

          รวมหุ้นสามัญ 68.10 181,298,450.00

รวมเงินลงทุน 100.76 268,253,805.67

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ -0.76 -2,015,700.91

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 266,238,104.76


