
อตัราส่วน จาํนวนเงินต้น มลูค่ายุติธรรม อนัดบัเครดิต

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 4.80 5,684,766.84 5,711,875.21 AA+               

          รวมเงินฝากธนาคาร 4.80 5,711,875.21

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรงุเทพดุสติเวชการ จาํกดั(มหาชน) 2.26 111,000.00 2,686,200.00

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จาํกดั (มหาชน) 0.51 245,400.00 603,684.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 7.49 119,100.00 8,902,725.00

บรษิทั บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิ:ง จาํกดั (มหาชน) 4.97 441,300.00 5,913,420.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั บตัรกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 0.98 27,300.00 1,167,075.00

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 1.50 31,200.00 1,778,400.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ < พาวเวอร ์1979 จาํกดั (มหาชน) 4.02 83,590.00 4,785,527.50

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื=อสาร

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ:งส ์จาํกดั (มหาชน) 5.45 98,900.00 6,477,950.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั (มหาชน) 5.85 31,600.00 6,952,000.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 0.51 3,500.00 607,250.00

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 0.50 34,500.00 593,400.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 1.81 18,200.00 2,147,600.00

บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเซยีลกรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 6.00 69,600.00 7,134,000.00

     หมวดธุรกจิธุรกจิการเกษตร

บรษิทั จเีอฟพที ีจาํกดั (มหาชน) 4.02 267,400.00 4,786,460.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 0.66 4,900.00 784,000.00

บรษิทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 0.99 16,800.00 1,171,800.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 1.53 42,200.00 1,825,150.00

บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 4.55 116,900.00 5,406,625.00

บรษิทั ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) 2.00 19,700.00 2,383,700.00

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 1.27 4,200.00 1,507,800.00

บรษิทั ราช กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 0.73 12,100.00 865,150.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

 บรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จาํกดั (มหาชน) 2.02 401,300.00 2,407,800.00

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชั =น จาํกดั (มหาชน) 3.50 873,400.00 4,157,384.00

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชั =น จาํกดั (มหาชน) 0.51 24,300.00 607,500.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั ซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) 4.28 62,700.00 5,094,375.00

บรษิทั เบอรล์ี= ยุคเกอร ์จาํกดั (มหาชน) 1.55 35,000.00 1,846,250.00

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์จาํกดั (มหาชน) 1.72 119,800.00 2,048,580.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 1.00 29,400.00 1,190,700.00

รายละเอียดการลงทนุ

กองทนุเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบิ5ล
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รายละเอียด



     หมวดธุรกจิสื=อและสิ=งพมิพ์

บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จาํกดั (มหาชน) 1.75 241,900.00 2,080,340.00

บรษิทั วจีไีอ จาํกดั (มหาชน) 2.50 302,300.00 2,977,655.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื=องดื=ม

บรษิทั คาราบาวกรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 1.00 14,600.00 1,189,900.00

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 1.71 77,400.00 2,031,750.00

บรษิทั โอสถสภา จาํกดั (มหาชน) 2.51 80,200.00 2,987,450.00

          รวมหุ้นสามญั 81.65 97,099,600.50

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พื=อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก ้โลตสั รเีทล 1.89 88,200.00 2,249,100.00

ทรสัตเ์พื=อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 3.56 118,400.00 4,232,800.00

ทรสัตเ์พื=อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมี=ยม โกรท 1.48 90,500.00 1,755,700.00

ทรสัตเ์พื=อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดุสติธานี 0.26 46,000.00 305,900.00

ทรสัตเ์พื=อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 1.24 82,200.00 1,471,380.00

เพื=ออุตสาหกรรม เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี:

ทรสัตเ์พื=อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท 1.78 79,300.00 2,121,275.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

กองทุนรวมโครงสรา้งพื:นฐานเพื=ออนาคตประเทศไทย 1.22 111,200.00 1,445,600.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื=อสาร

กองทุนรวมโครงสรา้งพื:นฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 1.27 87,000.00 1,513,800.00

          รวมหน่วยลงทนุ 12.69 15,095,555.00

รวมเงินลงทนุ 99.14 117,907,030.71

รายการค้างจ่ายหรือหนี5สินอื7น ๆ 0.86 1,018,578.02

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 100.00 118,925,608.73


