
อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม อนัดบัเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 5.77 4,867,510.72 4,867,760.69 AA+               

          รวมเงินฝากธนาคาร 5.77 4,867,760.69

พนัธบตัรรฐับาล

ธนาคารแห่งประเทศไทย 5.92 5,000.00 4,998,302.30

          รวมพนัธบตัรรฐับาล 5.92 4,998,302.30

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการท่องเทีย่วและสนัทนาการ

บรษิทั ด ิเอราวณั กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 1.22 173,100.00 1,029,945.00

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรงุเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 2.10 68,100.00 1,770,600.00

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 1.51 74,700.00 1,277,370.00

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) 0.47 152,100.00 392,418.00

บรษิทั โรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) 0.52 3,000.00 441,000.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 6.43 73,100.00 5,427,675.00

บรษิทั บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 1.51 105,210.00 1,271,160.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.92 148,900.00 1,623,010.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 0.14 5,900.00 118,000.00

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 1.06 14,000.00 892,500.00

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรงุเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1.00 46,700.00 845,270.00

     หมวดธุรกจิชิน้สว่นอเิลคทรอนิคส์

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 0.77 18,800.00 648,600.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.49 7,800.00 415,350.00

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 3.00 44,200.00 2,530,450.00

บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 4.47 17,700.00 3,770,100.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 2.26 11,900.00 1,904,000.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 2.29 12,800.00 1,932,800.00

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 1.50 19,200.00 1,267,200.00

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 1.04 520,400.00 874,272.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 2.60 18,000.00 2,196,000.00

บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเซยีลกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 1.28 10,900.00 1,081,825.00

     หมวดธุรกจิบรรจุภณัฑ์

บรษิทั บจี ีคอนเทนเนอร ์กลา๊ส จ ากดั (มหาชน) 1.28 79,200.00 1,077,120.00

     หมวดธุรกจิบรกิารรบัเหมากอ่สรา้ง

บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 0.51 223,600.00 431,548.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 1.59 23,500.00 1,339,500.00

บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 1.46 35,300.00 1,235,500.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 2.52 12,800.00 2,124,800.00

รายละเอียดการลงทนุ

กองทนุเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล
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รายละเอียด



บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 1.57 15,485.00 1,327,838.75

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 2.04 24,700.00 1,722,825.00

บรษิทั บางจากคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.52 15,600.00 436,800.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 1.04 16,700.00 876,750.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 6.46 123,800.00 5,447,200.00

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 3.00 20,300.00 2,527,350.00

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 1.90 4,900.00 1,607,200.00

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) 1.47 28,400.00 1,242,500.00

บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 0.95 49,800.00 801,780.00

บรษิทั ราช กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 0.92 11,300.00 776,875.00

บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 1.57 153,000.00 1,323,450.00

บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน) 2.06 411,200.00 1,735,264.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

 บรษิทั แอสเสท เวริด์ คอรป์ จ ากดั (มหาชน) 1.15 166,400.00 973,440.00

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.43 311,500.00 1,208,620.00

บรษิทั ย ูซติี้ จ ากดั (มหาชน) 0.04 2,967,549.00 29,675.49

บรษิทัเซ็นทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1.00 13,600.00 846,600.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 0.51 16,200.00 429,300.00

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 4.92 57,400.00 4,147,150.00

บรษิทั เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 0.98 19,600.00 823,200.00

     หมวดธุรกจิวสัดุกอ่สรา้ง

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0.44 9,500.00 372,875.00

     หมวดธุรกจิสือ่และสิง่พมิพ์

บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) 0.22 23,900.00 181,640.00

บรษิทั วจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 0.99 87,400.00 834,670.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครือ่งดื่ม

บรษิทั คาราบาวกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 1.49 15,000.00 1,260,000.00

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 2.54 77,900.00 2,142,250.00

บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 1.00 23,400.00 842,400.00

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 1.53 31,800.00 1,287,900.00

          รวมหุ้นสามญั 86.67 73,123,566.24

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 2.01 51,900.00 1,699,725.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์แกรนด์ คาแนล แลนด์ 0.84 53,000.00 704,900.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอส ไพรม ์โกรท 0.43 27,300.00 360,360.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่ดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 0.23 11,373.00 197,890.20

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 0.49 25,306.00 415,018.40

          รวมหน่วยลงทนุ 4.00 3,377,893.60

รวมเงินลงทนุ 102.37 86,367,522.83

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -2.37 -1,999,048.27

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 84,368,474.56


