
อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม อนัดบัเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) 2.43 3,901,749.30 3,914,612.12 AA+               

          รวมเงินฝากธนาคาร 2.43 3,914,612.12

พนัธบตัรรฐับาล

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 30.94 50,000.00 49,941,165.00

          รวมพนัธบตัรรฐับาล 30.94 49,941,165.00

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 1.93 164,400.00 3,107,160.00

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) 1.83 1,409,000.00 2,958,900.00

     หมวดธุรกจิขนส่งและโลจสิตกิส์

บรษิทั ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 2.97 94,600.00 4,800,950.00

     หมวดธุรกจิเงนิทนุและหลกัทรพัย์

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1.07 63,100.00 1,719,475.00

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 1.51 69,800.00 2,443,000.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์1979 จ ากดั (มหาชน) 1.03 39,100.00 1,661,750.00

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) 2.46 198,800.00 3,976,000.00

     หมวดธุรกจิชิน้ส่วนอเิลคทรอนคิส์

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) 0.50 34,800.00 800,400.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2.12 83,900.00 3,418,925.00

บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 2.35 75,700.00 3,785,000.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 5.03 40,400.00 8,120,400.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.99 15,900.00 1,597,950.00

บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเซยีลกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 1.50 34,800.00 2,427,300.00

     หมวดธุรกจิบรกิาร

บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ากดั (มหาชน) 1.09 245,400.00 1,766,880.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 3.02 72,500.00 4,875,625.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 0.53 28,000.00 854,000.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 3.40 36,600.00 5,490,000.00

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 1.45 40,946.00 2,333,922.00

บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 1.96 249,200.00 3,164,840.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 0.96 39,100.00 1,554,225.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 4.31 226,400.00 6,961,800.00

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 3.99 27,900.00 6,444,900.00

บรษิทั ราช กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 3.88 110,000.00 6,270,000.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

บรษิทั ย ูซติี ้จ ากดั (มหาชน) 0.03 4,301,851.00 43,018.51

รายละเอียดการลงทนุ

กองทนุเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพ่ือการเล้ียงชีพ

มลูค่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียด



     หมวดธุรกจิพาณชิย์

บรษิทั คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) 1.48 153,100.00 2,388,360.00

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 5.42 143,400.00 8,747,400.00

บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.45 83,300.00 2,332,400.00

บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 2.50 99,600.00 4,033,800.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั(มหาชน) 2.51 12,500.00 4,050,000.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครือ่งดืม่

บรษิทั คาราบาวกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 1.13 28,800.00 1,828,800.00

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 4.08 271,200.00 6,590,160.00

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 0.51 59,100.00 815,580.00

บรษิทั อาร ์แอนด ์บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จ ากดั (มหาชน) 0.49 217,500.00 796,050.00

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 1.46 65,900.00 2,355,925.00

          รวมหุ้นสามญั 70.95 114,514,895.51

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์

ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่ดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 0.00 4.00 50.40

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทนุรวมโครงสรา้งพื้นฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 1.13 121,378.00 1,820,670.00

          รวมหน่วยลงทนุ 1.13 1,820,720.40

รวมเงินลงทนุ 105.44 170,191,393.03

รายการค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -5.44 -8,785,606.98

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 161,405,786.05


