
อตัราส่วน จาํนวนเงินต้น มลูค่ายตุิธรรม อนัดบัเครดิต

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) 8.16 6,577,114.91 6,583,509.82 AA+               

          รวมเงินฝากธนาคาร 8.16 6,583,509.82

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดสุติเวชการ จํากดั(มหาชน) 0.97 32,200.00 779,240.00

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 1.05 53,800.00 850,040.00

บรษิทั โรงพยาบาลราชธานี จํากดั (มหาชน) 0.50 15,400.00 400,400.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 7.55 81,500.00 6,092,125.00

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ:ง จํากดั (มหาชน) 2.04 122,900.00 1,646,860.00

บรษิทั พรมิา มารนี จํากดั (มหาชน) 1.63 158,600.00 1,316,380.00

บรษิทัทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 2.50 186,700.00 2,016,360.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั ราชธานี ลสิซิ?ง จํากดั (มหาชน) 0.46 51,800.00 370,370.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ @ พาวเวอร ์1979 จํากดั (มหาชน) 1.03 14,500.00 830,125.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื?อสาร

บรษิทั เทเลคอมเอเซยี คอรป์อเรชั ?น จํากดั (มหาชน) 1.52 232,800.00 1,222,200.00

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ:งส ์จํากดั (มหาชน) 3.07 37,800.00 2,475,900.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากดั (มหาชน) 4.99 18,300.00 4,026,000.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 2.99 13,900.00 2,411,650.00

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 0.97 45,400.00 780,880.00

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 0.95 4,900.00 766,850.00

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 1.50 18,300.00 1,207,800.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) 2.00 13,700.00 1,616,600.00

บรษิทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) 1.02 14,500.00 826,500.00

     หมวดธุรกจิธุรกจิการเกษตร

บรษิทั จเีอฟพที ีจํากดั (มหาชน) 0.50 22,600.00 404,540.00

     หมวดธุรกจิบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง

บรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเินียริ?งแอนดค์อนสตรคัชั ?น จํากดั(มหาชน) 0.98 39,400.00 788,000.00

บรษิทั ซฟีโก ้จํากดั (มหาชน) 1.53 168,300.00 1,237,005.00

บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี? อนิดสัทร ีจํากดั (มหาชน) 0.23 74,400.00 184,512.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั ?น จํากดั (มหาชน) 1.00 17,500.00 809,375.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั โกลบอลกรนีเคมคิอล จํากดั (มหาชน) 0.99 65,700.00 801,540.00

รายละเอียดการลงทนุ

กองทนุเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ6ล
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รายละเอียด



     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กนักุลเอน็จเินียริ?ง จํากดั (มหาชน) 1.02 265,400.00 822,740.00

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี? จํากดั (มหาชน) 0.51 5,885.00 413,421.25

บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ:าภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 1.01 65,900.00 817,160.00

บรษิทั ไทยออยล ์จํากดั (มหาชน) 1.03 11,900.00 830,025.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จํากดั (มหาชน) 1.00 18,700.00 808,775.00

บรษิทั บซีพีจี ีจํากดั (มหาชน) 0.99 44,000.00 800,800.00

บรษิทั ปตท. จํากดั (มหาชน) 5.04 87,800.00 4,060,750.00

บรษิทั ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) 2.99 19,900.00 2,407,900.00

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 0.49 1,100.00 394,900.00

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ @ จํากดั (มหาชน) 2.52 42,400.00 2,035,200.00

บรษิทั ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 1.50 16,900.00 1,208,350.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

 บรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จํากดั (มหาชน) 1.55 208,800.00 1,252,800.00

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชั ?น จํากดั (มหาชน) 1.53 259,100.00 1,233,316.00

บรษิทั ย ูซติี: จํากดั (มหาชน) 0.04 2,967,549.00 29,675.49

บรษิทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน) 1.50 181,700.00 1,208,305.00

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชั ?น จํากดั (มหาชน) 1.03 33,200.00 830,000.00

บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จํากดั (มหาชน) 1.02 12,100.00 822,800.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 5.25 52,100.00 4,233,125.00

บรษิทั เบอรล์ี? ยคุเกอร ์จํากดั (มหาชน) 1.52 23,300.00 1,229,075.00

     หมวดธุรกจิแฟชั ?น

บรษิทั ซาบน่ีา จํากดั (มหาชน) 0.99 27,900.00 802,125.00

     หมวดธุรกจิวสัดกุ่อสรา้ง

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 1.05 20,900.00 846,450.00

     หมวดธุรกจิสื?อและสิ?งพมิพ์

บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จํากดั (มหาชน) 1.44 135,200.00 1,162,720.00

บรษิทั วจีไีอ จํากดั (มหาชน) 2.03 166,000.00 1,635,100.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื?องดื?ม

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 1.02 10,100.00 823,150.00

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จํากดั (มหาชน) 2.05 62,900.00 1,651,125.00

บรษิทั โอสถสภา จํากดั (มหาชน) 2.09 45,300.00 1,687,425.00

          รวมหุ้นสามญั 84.21 67,908,464.74

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พื?อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

ทรสัตเ์พื?อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 1.45 32,700.00 1,169,025.00

ทรสัตเ์พื?อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์แกรนด ์คาแนล แลนด์ 0.90 53,100.00 727,470.00

ทรสัตเ์พื?อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอส ไพรม ์โกรท 0.50 27,300.00 404,040.00

ทรสัตเ์พื?อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์หมราช 0.51 41,800.00 411,730.00

ทรสัตเ์พื?อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมี?ยม โกรท 0.51 21,100.00 409,340.00

ทรสัตเ์พื?อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดสุติธานี 0.51 61,800.00 410,970.00

ทรสัตเ์พื?อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ 2.41 194,600.00 1,946,000.00

คอมเมอรเ์ชยีล โกรท



ทรสัตเ์พื?อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 0.49 22,300.00 399,170.00

เพื?ออุตสาหกรรม เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี:

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื?อสาร

กองทุนรวมโครงสรา้งพื:นฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 1.50 69,406.00 1,207,664.40

กองทุนรวมโครงสรา้งพื:นฐานบรอดแบนดอ์นิเทอรเ์น็ต จสัมนิ 1.00 73,300.00 806,300.00

          รวมหน่วยลงทนุ 9.79 7,891,709.40

รวมเงินลงทนุ 102.16 82,383,683.96

รายการค้างจ่ายหรือหนี6สินอื8น ๆ -2.16 -1,738,841.16

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 80,644,842.80


