
อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม อนัดบัเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 6.59 3,036,190.52 3,049,062.65 AA+               

          รวมเงินฝากธนาคาร 6.59 3,049,062.65

พนัธบตัรรฐับาล

ธนาคารแห่งประเทศไทย 30.23 14,000.00 13,983,526.20

          รวมพนัธบตัรรฐับาล 30.23 13,983,526.20

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 1.76 43,000.00 812,700.00

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) 1.98 436,300.00 916,230.00

     หมวดธุรกจิขนส่งและโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 2.13 19,400.00 984,550.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1.07 18,100.00 493,225.00

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 1.51 20,000.00 700,000.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์1979 จ ากดั (มหาชน) 1.03 11,200.00 476,000.00

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) 2.46 56,900.00 1,138,000.00

     หมวดธุรกจิชิ้นส่วนอเิลคทรอนิคส์

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 0.49 9,900.00 227,700.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2.11 24,000.00 978,000.00

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 2.29 21,200.00 1,060,000.00

บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 4.95 11,400.00 2,291,400.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.98 4,500.00 452,250.00

บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเซยีลกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 1.49 9,900.00 690,525.00

     หมวดธุรกจิบรกิาร

บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ากดั (มหาชน) 1.10 70,500.00 507,600.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 3.02 20,800.00 1,398,800.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 0.53 8,100.00 247,050.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 3.40 10,500.00 1,575,000.00

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 1.44 11,700.00 666,900.00

บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 1.96 71,400.00 906,780.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 0.96 11,200.00 445,200.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 4.32 65,000.00 1,998,750.00

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 3.99 8,000.00 1,848,000.00

บรษิทั ราช กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 3.88 31,500.00 1,795,500.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล

มลูค่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียด



     หมวดธุรกจิพาณชิย์

บรษิทั คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) 1.48 43,800.00 683,280.00

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 5.42 41,100.00 2,507,100.00

บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.44 23,800.00 666,400.00

บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 2.50 28,500.00 1,154,250.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 2.45 3,500.00 1,134,000.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครือ่งดื่ม

บรษิทั คาราบาวกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 1.21 8,800.00 558,800.00

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 4.09 77,800.00 1,890,540.00

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 0.51 17,000.00 234,600.00

บรษิทั อาร ์แอนด ์บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จ ากดั (มหาชน) 0.54 67,900.00 248,514.00

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 1.45 18,800.00 672,100.00

          รวมหุ้นสามญั 69.95 32,359,744.00

หน่วยลงทุน

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 1.21 37,300.00 559,500.00

          รวมหน่วยลงทุน 1.21 559,500.00

รวมเงินลงทุน 107.98 49,951,832.85

รายการค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -7.98 -3,693,071.91

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 46,258,760.94


