
อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม อนัดบัเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) 3.88 2,480,732.05 2,486,407.44 AA+               

          รวมเงินฝากธนาคาร 3.88 2,486,407.44

พนัธบตัรรฐับาล

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 28.07 18,000.00 17,982,264.06

          รวมพนัธบตัรรฐับาล 28.07 17,982,264.06

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรงุเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 1.92 65,200.00 1,232,280.00

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) 1.82 556,200.00 1,168,020.00

     หมวดธุรกจิขนส่งและโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 2.97 37,500.00 1,903,125.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั บตัรกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 1.06 25,000.00 681,250.00

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 1.51 27,700.00 969,500.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์1979 จ ากดั (มหาชน) 1.03 15,500.00 658,750.00

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรงุเทพพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) 2.46 78,900.00 1,578,000.00

     หมวดธุรกจิชิน้ส่วนอเิลคทรอนคิส์

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) 0.50 13,800.00 317,400.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2.12 33,300.00 1,356,975.00

บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 2.35 30,100.00 1,505,000.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 5.05 16,100.00 3,236,100.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.99 6,300.00 633,150.00

บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเซยีลกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 1.50 13,800.00 962,550.00

     หมวดธุรกจิบรกิาร

บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ากดั (มหาชน) 1.10 97,500.00 702,000.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 3.01 28,700.00 1,930,075.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 0.53 11,200.00 341,600.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 3.40 14,500.00 2,175,000.00

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 1.44 16,185.00 922,545.00

บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 1.96 98,900.00 1,256,030.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 0.96 15,500.00 616,125.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 4.32 90,000.00 2,767,500.00

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 4.00 11,100.00 2,564,100.00

บรษิทั ราช กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 3.88 43,600.00 2,485,200.00

รายละเอียดการลงทนุ

กองทนุเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล

มลูค่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียด



     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

บรษิทั ย ูซติี้ จ ากดั (มหาชน) 0.05 2,967,549.00 29,675.49

     หมวดธุรกจิพาณชิย์

บรษิทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 1.48 60,800.00 948,480.00

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 5.43 57,000.00 3,477,000.00

บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.44 33,000.00 924,000.00

บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 2.50 39,500.00 1,599,750.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 2.48 4,900.00 1,587,600.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครือ่งดืม่

บรษิทั คาราบาวกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 1.13 11,400.00 723,900.00

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 4.08 107,600.00 2,614,680.00

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 0.51 23,500.00 324,300.00

บรษิทั อาร ์แอนด ์บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จ ากดั (มหาชน) 0.49 86,600.00 316,956.00

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 1.46 26,100.00 933,075.00

          รวมหุ้นสามญั 70.94 45,441,691.49

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 0.00 73.00 919.80

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 1.13 48,206.00 723,090.00

          รวมหน่วยลงทนุ 1.13 724,009.80

รวมเงินลงทนุ 104.02 66,634,372.79

รายการค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -4.02 -2,577,859.64

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 64,056,513.15


