
อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 21.33 51,447,763.84 51,448,345.42 AA+ (FITCH)

          รวมเงินฝากธนาคาร 21.33 51,448,345.42

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 2.03 213,000.00 4,899,000.00

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 0.53 323,800.00 1,288,724.00

บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 0.49 9,200.00 1,182,200.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์

บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.55 125,700.00 1,332,420.00

บริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ากดั (มหาชน) 1.48 171,400.00 3,582,260.00

บริษัททางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.94 279,100.00 2,274,665.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เงินติดล้อ จ ากดั (มหาชน) 2.44 142,000.00 5,893,000.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 1.02 56,600.00 2,462,100.00

บริษัท บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1.52 54,600.00 3,658,200.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 0.94 39,300.00 2,259,750.00

     หมวดธุรกิจชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เค ซี อี อีเลค็โทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 2.47 77,400.00 5,959,800.00

บริษัท ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 2.55 86,500.00 6,163,125.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยี

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 3.04 1,790,900.00 7,342,690.00

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จ ากดั (มหาชน) 0.45 68,300.00 1,092,800.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บริษัท เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 0.96 68,400.00 2,325,600.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 3.52 49,700.00 8,498,700.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.48 31,500.00 3,559,500.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 1.49 30,500.00 3,599,000.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 0.97 23,800.00 2,332,400.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.00 27,200.00 2,407,200.00

     หมวดธุรกิจธุรกิจการเงิน

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.03 17,150.00 67,742.50

     หมวดธุรกิจบรรจภุณัฑ์

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากดั (มหาชน) 1.00 236,500.00 2,412,300.00

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน)  1.57 61,000.00 3,782,000.00

     หมวดธุรกิจบริการ

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ากดั (มหาชน) 0.51 271,600.00 1,227,632.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิล้เพื่อการเลีย้งชีพ

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด



     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 1.98 80,900.00 4,773,100.00

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 0.98 57,900.00 2,359,425.00

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั  (มหาชน) 1.48 104,530.00 3,580,152.50

บริษัท บางจากคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.95 93,000.00 2,297,100.00

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 2.97 458,900.00 7,158,840.00

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.46 62,300.00 1,108,940.00

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 5.90 362,900.00 14,243,825.00

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 2.43 50,100.00 5,861,700.00

บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 3.08 121,800.00 7,429,800.00

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอย ีจ ากดั (มหาชน) 0.49 63,800.00 1,180,300.00

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 1.96 487,000.00 4,723,900.00

บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั 2.00 583,800.00 4,816,350.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 0.99 269,500.00 2,398,550.00

บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 0.97 44,600.00 2,341,500.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 1.48 172,780.00 3,559,268.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.93 323,900.00 4,664,160.00

     หมวดธุรกิจยานยนต์

บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 1.01 109,800.00 2,426,580.00

     หมวดธุรกิจวสัดกุอ่สร้าง

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 1.52 8,500.00 3,672,000.00

     หมวดธุรกิจสือ่และสิง่พิมพ์

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ากดั (มหาชน) 3.43 596,100.00 8,285,790.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดืม่

บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 1.44 137,700.00 3,476,925.00

บริษัท ไทยฟูด้ส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.00 486,800.00 2,404,792.00

บริษัท น า้ตาลขอนแกน่ จ ากดั (มหาชน) 1.57 1,015,900.00 3,779,148.00

บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 3.50 257,900.00 8,446,225.00

บริษัท ห้องเยน็เอเช่ียน ซีฟูด้ จ ากดั (มหาชน) 0.51 74,500.00 1,221,800.00

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซพัพลาย์ จ ากดั (มหาชน) 1.51 164,300.00 3,631,030.00

บริษัท อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.95 190,800.00 2,289,600.00

บริษัท โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 1.02 65,100.00 2,457,525.00

          รวมหุ้นสามัญ 80.50 194,191,134.00

รวมเงินลงทุน 101.83 245,639,479.42

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ -1.83 -4,404,969.90

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 241,234,509.52


