
อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 0.65 1,870,602.28 1,873,202.38 AA+ (FITCH)

          รวมเงินฝากธนาคาร 0.65 1,873,202.38

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการท่องเทีย่วและสนัทนาการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 0.55 39,300.00 1,581,825.00

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน) 2.00 1,628,600.00 5,797,816.00

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 2.18 252,600.00 6,315,000.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 0.97 136,100.00 2,803,660.00

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) 0.51 120,300.00 1,467,660.00

     หมวดธุรกิจเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซเูมอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.73 284,400.00 2,118,780.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์

บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.57 447,900.00 4,568,580.00

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 4.07 178,100.00 11,799,125.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 0.86 270,400.00 2,487,680.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เงินติดล้อ จ ากดั (มหาชน) 1.95 147,300.00 5,671,050.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 2.24 84,600.00 6,514,200.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 0.47 26,000.00 1,365,000.00

บริษัท เอเซียเสริมกิจลสีซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 3.22 194,700.00 9,345,600.00

บริษัทบริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 1.01 141,800.00 2,921,080.00

     หมวดธุรกิจชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เค ซี อี อีเลค็โทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 0.76 33,800.00 2,213,900.00

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จ ากดั (มหาชน) 1.00 152,300.00 2,893,700.00

     หมวดธุรกิจทรัพยากร

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.30 75,100.00 863,650.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยี

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 0.25 121,600.00 711,360.00

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จ ากดั (มหาชน) 0.76 77,500.00 2,208,750.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0.52 56,400.00 1,494,600.00

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.99 559,300.00 2,880,395.00

บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.98 57,800.00 2,846,650.00

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 0.49 178,800.00 1,421,460.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 3.23 40,200.00 9,366,600.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิล้เพื่อการเลีย้งชีพ
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รายละเอียด



     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 3.25 68,900.00 9,439,300.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 5.59 100,500.00 16,230,750.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 3.92 99,700.00 11,365,800.00

     หมวดธุรกิจบรรจภุณัฑ์

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน)  1.55 74,300.00 4,495,150.00

     หมวดธุรกิจบริการ

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 0.73 139,000.00 2,126,700.00

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.40 159,100.00 1,169,385.00

บริษัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน) 0.71 68,800.00 2,046,800.00

     หมวดธุรกิจบริการรับเหมากอ่สร้าง

บริษัท ช.การชา่ง จ ากดั (มหาชน) 0.69 98,700.00 1,993,740.00

     หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 2.84 190,600.00 8,243,450.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 1.29 80,600.00 3,747,900.00

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited 0.48 56,100.00 1,402,500.00

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั  (มหาชน) 3.42 193,830.00 9,933,787.50

บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 1.01 56,400.00 2,918,700.00

บริษัท บริการเชือ้เพลงิการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.22 137,000.00 3,527,750.00

บริษัท บางจากคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.20 116,800.00 3,474,800.00

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 0.74 195,300.00 2,148,300.00

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 2.41 48,500.00 6,984,000.00

บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 2.01 59,400.00 5,821,200.00

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอย ีจ ากดั (มหาชน) 0.24 52,600.00 710,100.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.86 742,400.00 2,509,312.00

บริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) 1.71 455,300.00 4,962,770.00

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.62 212,900.00 4,705,090.00

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 1.18 301,200.00 3,433,680.00

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 0.78 206,300.00 2,269,300.00

บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 3.23 158,800.00 9,369,200.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 1.03 69,400.00 2,984,200.00

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 1.99 107,200.00 5,788,800.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 3.32 148,000.00 9,620,000.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2.28 166,100.00 6,602,475.00

บริษัท ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) 0.23 31,200.00 667,680.00

บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.01 81,600.00 2,937,600.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 0.49 62,400.00 1,422,720.00

บริษัท อินเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ากดั(มหาชน) 0.31 37,900.00 890,650.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.50 274,500.00 4,364,550.00



     หมวดธุรกิจสนิค้าอปุโภคบริโภค

บริษัท วินเนอร์ยี ่เมดิคอล จ ากดั (มหาชน) 0.25 131,100.00 721,050.00

     หมวดธุรกิจสือ่และสิง่พิมพ์

บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 0.98 231,800.00 2,851,140.00

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 1.01 386,124.00 2,944,684.00

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 1.50 217,500.00 4,350,000.00

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2.48 294,400.00 7,183,360.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดืม่

บริษัท น า้ตาลขอนแกน่ จ ากดั (มหาชน) 0.30 231,600.00 866,184.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 4.15 359,400.00 12,039,900.00

บริษัท โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 1.52 118,000.00 4,425,000.00

          รวมหุ้นสามัญ 99.02 287,347,578.50

รวมเงินลงทุน 99.67 289,220,780.88

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ 0.33 963,462.56

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 290,184,243.44


