
อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายติุธรรม อนัดบัเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 7.77 8,762,054.39 8,763,843.76 AA+               

          รวมเงินฝากธนาคาร 7.77 8,763,843.76

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรงุเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 3.13 135,700.00 3,528,200.00

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 1.00 65,900.00 1,126,890.00

บรษิทั โรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) 1.00 7,700.00 1,131,900.00

     หมวดธุรกจิขนส่งและโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 6.39 97,100.00 7,209,675.00

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 1.48 142,120.00 1,668,480.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.04 107,800.00 1,175,020.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 1.07 19,000.00 1,211,250.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์1979 จ ากดั (มหาชน) 2.56 42,090.00 2,883,165.00

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรงุเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 0.75 46,700.00 845,270.00

     หมวดธุรกจิชิ้นส่วนอเิลคทรอนคิส์

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) 0.77 25,200.00 869,400.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.50 10,500.00 559,125.00

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 1.15 22,600.00 1,293,850.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 4.23 22,400.00 4,771,200.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 3.52 24,800.00 3,968,000.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 3.96 29,600.00 4,469,600.00

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 0.99 16,900.00 1,115,400.00

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 1.04 700,100.00 1,176,168.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 3.95 36,500.00 4,453,000.00

บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.52 17,300.00 1,717,025.00

บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 0.47 10,000.00 535,000.00

     หมวดธุรกจิบรกิาร

บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ากดั (มหาชน) 1.05 123,600.00 1,186,560.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.08 18,500.00 1,221,000.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 4.26 84,200.00 4,799,400.00

บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 4.16 133,900.00 4,686,500.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล

มูลค่า ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียด



     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 2.00 13,600.00 2,257,600.00

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 1.40 18,400.00 1,577,800.00

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 2.53 40,900.00 2,852,775.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 0.99 21,300.00 1,118,250.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 7.39 189,500.00 8,338,000.00

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 3.27 29,600.00 3,685,200.00

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 0.99 3,400.00 1,115,200.00

บรษิทั พลงังานบรสิุทธิ ์จ ากดั (มหาชน) 0.49 12,700.00 555,625.00

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.59 9,700.00 666,875.00

บรษิทั สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิ่ง จ ากดั (มหาชน) 2.49 262,500.00 2,808,750.00

บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน) 1.02 273,300.00 1,153,326.00

บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) 0.49 151,200.00 556,416.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

 บรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) 0.49 94,300.00 551,655.00

บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1.50 27,200.00 1,693,200.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 3.78 59,000.00 4,262,750.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั(มหาชน) 4.00 11,500.00 4,508,000.00

     หมวดธุรกจิสื่อและสิง่พมิพ์

บรษิทั วจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 0.31 36,200.00 345,710.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครือ่งดื่ม

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 2.47 101,200.00 2,783,000.00

บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 0.94 29,300.00 1,054,800.00

          รวมหุ้นสามญั 88.21 99,486,010.00

หน่วยลงทุน

     หมวดธุรกจิกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 1.02 35,000.00 1,146,250.00

          รวมหน่วยลงทุน 1.02 1,146,250.00

รวมเงินลงทุน 96.99 109,396,103.76

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 3.01 3,392,687.52

มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 112,788,791.28


