
อตัราส่วน จาํนวนเงินต้น มลูค่ายตุิธรรม อนัดบัเครดิต

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) 5.13 11,186,842.33 11,187,509.13 AA+               

          รวมเงินฝากธนาคาร 5.13 11,187,509.13

พนัธบตัรรฐับาล

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 6.87 15,000.00 14,992,622.15

          รวมพนัธบตัรรฐับาล 6.87 14,992,622.15

ห ุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการทอ่งเที1ยวและสนัทนาการ

บรษิทั ด ิเอราวณั กรุป๊ จํากดั (มหาชน) 1.30 477,600.00 2,841,720.00

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรงุเทพดสุติเวชการ จํากดั(มหาชน) 2.00 168,000.00 4,368,000.00

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 1.51 192,800.00 3,296,880.00

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จํากดั (มหาชน) 0.49 415,200.00 1,071,216.00

บรษิทั โรงพยาบาลบํารงุราษฎร ์จํากดั (มหาชน) 0.49 7,200.00 1,058,400.00

     หมวดธุรกจิขนส่งและโลจสิตกิส์

บรษิทั ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 6.48 190,500.00 14,144,625.00

บรษิทั บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิ=ง จํากดั (มหาชน) 1.50 268,900.00 3,263,040.00

บรษิทัทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 1.98 396,100.00 4,317,490.00

     หมวดธุรกจิเงนิทนุและหลกัทรพัย์

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็ จํากดั (มหาชน) 0.14 15,700.00 314,000.00

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 1.02 34,800.00 2,218,500.00

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรงุเทพพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) 0.96 115,600.00 2,092,360.00

     หมวดธุรกจิชิ=นส่วนอเิลคทรอนิคส์

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนิคส จํากดั (มหาชน) 0.73 46,100.00 1,590,450.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื1อสาร

บรษิทั โทเทิ1ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชั 1น จํากดั (มหาชน) 0.49 20,200.00 1,075,650.00

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ=งส ์จํากดั (มหาชน) 3.00 114,200.00 6,537,950.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากดั (มหาชน) 4.47 45,800.00 9,755,400.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 2.19 29,900.00 4,784,000.00

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 2.24 32,400.00 4,892,400.00

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 1.50 49,500.00 3,267,000.00

ธนาคารทหารไทย จํากดั(มหาชน) 1.04 1,345,600.00 2,260,608.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) 2.55 45,600.00 5,563,200.00

บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเซยีลกรุป๊ จํากดั (มหาชน) 1.26 27,700.00 2,749,225.00

     หมวดธุรกจิบรรจุภณัฑ์

บรษิทั บจี ีคอนเทนเนอร ์กล๊าส จํากดั (มหาชน) 1.27 204,400.00 2,779,840.00

     หมวดธุรกจิบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง

บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี1 อนิดสัทร ีจํากดั (มหาชน) 0.51 574,200.00 1,108,206.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากดั (มหาชน) 1.49 57,100.00 3,254,700.00

บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอรส์ จํากดั (มหาชน) 1.48 92,500.00 3,237,500.00

รายละเอียดการลงทนุ

กองทนุเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ:ลเพื;อการเลี:ยงชีพ

มลูค่า ณ วนัที; 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียด



     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) 2.50 32,800.00 5,444,800.00

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี1 จํากดั (มหาชน) 1.50 38,246.00 3,279,594.50

บรษิทั ไทยออยล ์จํากดั (มหาชน) 1.97 61,600.00 4,296,600.00

บรษิทั บางจากคอรป์อเรชั 1น จํากดั (มหาชน) 0.51 40,000.00 1,120,000.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จํากดั (มหาชน) 0.99 41,300.00 2,168,250.00

บรษิทั ปตท. จํากดั (มหาชน) 6.46 320,200.00 14,088,800.00

บรษิทั ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) 3.00 52,500.00 6,536,250.00

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 2.01 13,400.00 4,395,200.00

บรษิทั พลงังานบรสิุทธิ H จํากดั (มหาชน) 1.48 73,800.00 3,228,750.00

บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจํากดั (มหาชน) 1.00 134,900.00 2,171,890.00

บรษิทั ราช กรุป๊ จํากดั (มหาชน) 1.00 31,600.00 2,172,500.00

บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั 1.51 380,200.00 3,288,730.00

บรษิทั แอบ๊โซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี= จํากดั (มหาชน) 2.06 1,063,300.00 4,487,126.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

 บรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จํากดั (มหาชน) 1.09 405,900.00 2,374,515.00

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชั 1น จํากดั (มหาชน) 1.48 830,300.00 3,221,564.00

บรษิทั ย ูซติี= จํากดั (มหาชน) 0.02 4,301,851.00 43,018.51

บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จํากดั (มหาชน) 0.96 33,800.00 2,104,050.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั คอมเซเวน่ จํากดั (มหาชน) 0.49 40,100.00 1,062,650.00

บรษิทั ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 4.84 146,300.00 10,570,175.00

บรษิทั เบอรล์ี1 ยคุเกอร ์จํากดั (มหาชน) 0.97 50,500.00 2,121,000.00

     หมวดธุรกจิวสัดกุ่อสรา้ง

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0.50 27,700.00 1,087,225.00

     หมวดธุรกจิสื1อและสิ1งพมิพ์

บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จํากดั (มหาชน) 0.99 284,100.00 2,159,160.00

บรษิทั วจีไีอ จํากดั (มหาชน) 0.96 218,200.00 2,083,810.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื1องดื1ม

บรษิทั คาราบาวกรุป๊ จํากดั (มหาชน) 1.49 38,700.00 3,250,800.00

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จํากดั (มหาชน) 2.50 198,200.00 5,450,500.00

บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชั 1นแนล จํากดั (มหาชน) 0.99 60,000.00 2,160,000.00

บรษิทั โอสถสภา จํากดั (มหาชน) 1.51 81,500.00 3,300,750.00

          รวมหุ้นสามญั 86.85 189,510,068.01

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พื1อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์

ทรสัตเ์พื1อการลงทนุในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 2.00 133,200.00 4,362,300.00

ทรสัตเ์พื1อการลงทนุในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์แกรนด ์คาแนล แลนด์ 0.80 130,800.00 1,739,640.00

ทรสัตเ์พื1อการลงทนุในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอส ไพรม ์โกรท 0.51 84,600.00 1,116,720.00

ทรสัตเ์พื1อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมี1ยม โกรท 0.21 26,004.00 452,469.60

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื1อสาร

กองทนุรวมโครงสรา้งพื=นฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 0.50 66,178.00 1,085,319.20

          รวมหน่วยลงทนุ 4.01 8,756,448.80

รวมเงินลงทนุ 102.86 224,446,648.09

รายการค้างจ่ายหรือหนี: สินอื;น ๆ -2.86 -6,247,624.86

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 218,199,023.23


