
อัตราส่วน จาํนวนเงนิต้น มูลค่ายุต ิธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงนิฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 3.61 7,412,871.73 7,420,104.93     AA+               

          รวมเงนิฝากธนาคาร 3.61 7,420,104.93

พันธบัตรรัฐบาล

ธนาคารแห่งประเทศไทย 4.86 10,000.00 9,990,322.50

          รวมพันธบัตรรัฐบาล 4.86 9,990,322.50

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จํากดั(มหาชน) 1.00 85,300.00 2,064,260.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 1.04 135,200.00 2,136,160.00

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากดั (มหาชน) 0.49 38,800.00 1,008,800.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจสิติกส์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 7.53 207,200.00 15,488,200.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ :ง จํากดั (มหาชน) 1.99 305,700.00 4,096,380.00

บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) 1.62 400,400.00 3,323,320.00

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 2.50 476,000.00 5,140,800.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท ราชธานี ลสิซิ?ง จํากดั (มหาชน) 0.51 145,800.00 1,042,470.00

บริษัท ศรีสวสัดิ@ พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน) 1.03 36,900.00 2,112,525.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื?อสาร

บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั?น จํากดั (มหาชน) 1.50 588,100.00 3,087,525.00

บริษัท อนิทชั โฮลดิ :งส์ จํากดั (มหาชน) 3.04 95,500.00 6,255,250.00

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 5.00 46,700.00 10,274,000.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 3.00 35,500.00 6,159,250.00

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 1.01 121,000.00 2,081,200.00

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 0.91 12,000.00 1,878,000.00

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 1.46 45,600.00 3,009,600.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 1.98 34,500.00 4,071,000.00

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 0.98 35,500.00 2,023,500.00

     หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร

บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) 0.49 56,100.00 1,004,190.00

     หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท ซโิน-ไทย เอน็จเินียริ?งแอนด์คอนสตรัคชั?น จํากดั(มหาชน) 1.00 102,900.00 2,058,000.00

บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 1.51 423,000.00 3,109,050.00

บริษัท บีเจซี เฮฟวี? อนิดสัทรี จํากดั (มหาชน) 0.22 183,400.00 454,832.00

     หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต

บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชั?น จํากดั (มหาชน) 1.00 44,300.00 2,048,875.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากดั (มหาชน) 1.02 171,500.00 2,092,300.00

รายละเอ ียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซเิบิ :ลเพ ื;อการเลี :ยงชีพ

มูลค่า ณ วันที;  30 กันยายน พ.ศ. 2562

รายละเอ ียด



     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กนักลุเอน็จเินียริ?ง จํากดั (มหาชน) 1.01 667,000.00 2,067,700.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี? จํากดั (มหาชน) 0.51 14,846.00 1,042,931.50

บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ :าภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 0.98 162,200.00 2,011,280.00

บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 1.02 30,000.00 2,092,500.00

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 1.00 47,600.00 2,058,700.00

บริษัท บีซีพีจี จํากดั (มหาชน) 0.99 111,900.00 2,036,580.00

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 5.03 223,600.00 10,341,500.00

บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 2.99 50,800.00 6,146,800.00

บริษัท ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 0.49 2,800.00 1,005,200.00

บริษัท พลงังานบริสทุธิ@ จํากดั (มหาชน) 2.49 106,500.00 5,112,000.00

บริษัท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 1.46 42,100.00 3,010,150.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

 บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากดั (มหาชน) 1.63 558,400.00 3,350,400.00

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั?น จํากดั (มหาชน) 1.49 642,900.00 3,060,204.00

บริษัท ย ูซตีิ : จํากดั (มหาชน) 0.02 4,301,851.00 43,018.51

บริษัท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน) 1.47 455,700.00 3,030,405.00

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั?น จํากดั (มหาชน) 1.02 83,800.00 2,095,000.00

บริษัทเซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 1.01 30,400.00 2,067,200.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 5.25 132,900.00 10,798,125.00

บริษัท เบอร์ลี? ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 1.48 57,600.00 3,038,400.00

     หมวดธุรกิจแฟชั?น

บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 0.99 70,600.00 2,029,750.00

     หมวดธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 1.04 52,900.00 2,142,450.00

     หมวดธุรกิจสื?อและสิ?งพิมพ์

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน) 1.46 348,800.00 2,999,680.00

บริษัท วีจีไอ จํากดั (มหาชน) 1.97 411,900.00 4,057,215.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเครื?องดื?ม

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 0.99 24,900.00 2,029,350.00

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 2.02 158,000.00 4,147,500.00

บริษัท โอสถสภา จํากดั (มหาชน) 2.06 113,800.00 4,239,050.00

          รวมหุ้นสามัญ 83.70 172,072,576.01

หน่วยลงทุน

     หมวดธุรกิจกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื?อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์

ทรัสต์เพื?อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 1.49 85,900.00 3,070,925.00

ทรัสต์เพื?อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ แกรนด์ คาแนล แลนด์ 0.97 145,200.00 1,989,240.00

ทรัสต์เพื?อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท 0.52 72,400.00 1,071,520.00

ทรัสต์เพื?อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์เหมราช 0.51 106,500.00 1,049,025.00

ทรัสต์เพื?อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ดบับลวิเอชเอ พรีเมี?ยม โกรท 0.50 52,900.00 1,026,260.00

ทรัสต์เพื?อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ดสุติธานี 0.50 156,000.00 1,037,400.00

ทรัสต์เพื?อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ 2.47 507,500.00 5,075,000.00

เอไอเอม็ คอมเมอร์เชียล โกรท

ทรัสต์เพื?อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ 0.55 62,600.00 1,120,540.00

เพื?ออตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอ

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื?อสาร

กองทนุรวมโครงสร้างพื :นฐานโทรคมนาคม ดิจทิลั 1.57 185,278.00 3,223,837.20

กองทนุรวมโครงสร้างพื :นฐานบรอดแบนด์อนิเทอร์เน็ต จสัมิน 1.00 187,800.00 2,065,800.00

          รวมหน่วยลงทุน 10.08 20,729,547.20

รวมเงนิลงทุน 102.25 210,212,550.64

รายการค้างจ่ายหรือหนี :ส ินอ ื;น ๆ -2.25 -4,618,751.65

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ 100.00 205,593,798.99


