
อัตราส่วน จ านวนเงนิต้น มูลค่ายุตธิรรม อันดบัเครดติ

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงนิฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 4.86 15,042,645.51 15,050,157.18 AA+ (FITCH)

          รวมเงนิฝากธนาคาร 4.86 15,050,157.18

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการทอ่งเที่ยวและสนัทนาการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 1.06 89,600.00 3,270,400.00

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากดั(มหาชน) 1.98 283,400.00 6,121,440.00

     หมวดธุรกิจเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร

EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED 0.95 229,300.00 2,935,040.00

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.99 385,700.00 3,066,315.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 0.49 240,400.00 1,502,500.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 1.01 67,500.00 3,138,750.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 2.02 88,300.00 6,247,225.00

บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 2.47 89,700.00 7,646,925.00

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 1.94 28,100.00 6,013,400.00

     หมวดธุรกิจชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เค ซี อี อีเล็คโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 3.85 213,100.00 11,933,600.00

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 5.06 283,900.00 15,685,475.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 บริษัท เจ.อาร์.ดบัเบิล้ย.ู ยทูิลิตี ้จ ากดั (มหาชน) 1.95 728,600.00 6,047,380.00

บริษัท เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 1.93 139,500.00 5,963,625.00

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1.03 133,600.00 3,179,680.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2.94 72,200.00 9,097,200.00

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 2.30 583,300.00 7,116,260.00

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 2.02 5,093,900.00 6,265,497.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.43 77,500.00 7,536,875.00

     หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 1.99 132,000.00 6,171,000.00

     หมวดธุรกิจบริการ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.00 361,100.00 3,105,460.00

บริษัท อ๊ิกดราซิล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.98 256,100.00 6,120,790.00

     หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั(มหาชน) 2.20 432,100.00 6,827,180.00

บริษัท ซีฟโก้ จ ากดั (มหาชน) 0.52 308,800.00 1,605,760.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว

มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียด



     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 3.81 188,200.00 11,809,550.00

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 3.11 216,600.00 9,638,700.00

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 3.81 194,200.00 11,797,650.00

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 2.10 515,100.00 6,490,260.00

บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 1.57 78,600.00 4,873,200.00

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากดั (มหาชน) 1.00 150,400.00 3,098,240.00

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 0.97 358,300.00 2,991,805.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

 บริษัท แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 3.01 1,828,500.00 9,325,350.00

บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2.05 1,827,900.00 6,361,092.00

บริษัท ศภุาลยั จ ากดั(มหาชน) 1.98 287,100.00 6,143,940.00

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.93 314,400.00 5,973,600.00

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 1.59 584,600.00 4,939,870.00

บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1.50 80,000.00 4,660,000.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 2.23 108,100.00 6,918,400.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 3.17 141,800.00 9,819,650.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2.00 166,400.00 6,198,400.00

บริษัท ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) 2.17 335,625.00 6,712,500.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 3.10 461,477.00 9,598,721.60

บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 1.50 160,400.00 4,651,600.00

     หมวดธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.00 304,000.00 3,100,800.00

     หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์

บริษัท บอีีซี เวลิด์ จ ากดั (มหาชน) 1.00 319,100.00 3,095,270.00

บริษัท เวร์ิคพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 1.64 260,300.00 5,075,850.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.46 111,800.00 1,431,040.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 3.32 316,000.00 10,270,000.00

บริษัท อาร์ แอนด์ บ ีฟูด้ ซพัพลาย์ จ ากดั (มหาชน) 1.11 190,200.00 3,442,620.00

          รวมหุ้นสามัญ 95.23 295,015,885.60

รวมเงนิลงทุน 100.09 310,066,042.78

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ -0.09 -272,872.94

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 309,793,169.84


