
อ ัตราส่วน จาํนวนเงนิต้น มูลค่ายุติธรรม อ ันดับเครดิต

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงนิฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 11.97 21,889,026.97 21,889,306.55 AA+               

          รวมเงนิฝากธนาคาร 11.97 21,889,306.55

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสิุตเวชการ จํากดั(มหาชน) 2.47 200,900.00 4,520,250.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 1.00 121,800.00 1,827,000.00

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จํากดั (มหาชน) 0.98 726,300.00 1,786,698.00

     หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 4.53 137,000.00 8,288,500.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ ;ง จํากดั (มหาชน) 0.99 160,800.00 1,817,040.00

บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) 0.99 233,100.00 1,818,180.00

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 0.99 190,300.00 1,807,850.00

     หมวดธุรกิจของใช้ส่วนตวัและเวชภณัฑ์

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 3.54 190,500.00 6,477,000.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากดั (มหาชน) 1.55 125,200.00 2,842,040.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 1.93 67,900.00 3,530,800.00

บริษัท ศรีสวสัดิE พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน) 1.43 50,900.00 2,621,350.00

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 2.08 156,700.00 3,807,810.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยี

บริษัท เน็ตเบย์ จํากดั (มหาชน) 0.50 26,100.00 920,025.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืFอสาร

บริษัท เจ มาร์ท จํากดั (มหาชน) 0.49 81,500.00 896,500.00

บริษัท อินทชั โฮลดิ ;งส์ จํากดั (มหาชน) 1.20 39,000.00 2,193,750.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 3.74 37,000.00 6,845,000.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 1.37 23,400.00 2,503,800.00

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 2.00 39,200.00 3,655,400.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 1.68 42,400.00 3,074,000.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 0.67 17,500.00 1,216,250.00

     หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร

บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) 1.00 140,400.00 1,825,200.00

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 0.28 18,900.00 515,025.00

     หมวดธุรกิจบริการ

บริษัท เอสไอเอสบี จํากดั (มหาชน) 1.00 188,300.00 1,826,510.00

     หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัFน จํากดั (มหาชน) 3.89 53,300.00 7,115,550.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 1.03 40,700.00 1,882,375.00

รายละเอ ียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ 7ลเพ ื9อการเลี 7ยงชีพ

มูลค่า ณ วันท ี9 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายละเอ ียด



     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 3.01 145,700.00 5,500,175.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยีF จํากดั (มหาชน) 2.01 49,946.00 3,671,031.00

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 2.02 68,900.00 3,686,150.00

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 6.91 334,600.00 12,631,150.00

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 2.03 40,400.00 3,706,700.00

บริษัท พลงังานบริสทุธิE จํากดั (มหาชน) 0.98 45,600.00 1,789,800.00

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากดั (มหาชน) 0.97 109,600.00 1,775,520.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัFน จํากดั (มหาชน) 0.97 531,900.00 1,765,908.00

บริษัท ยู ซิตี ; จํากดั (มหาชน) 0.02 4,301,851.00 43,018.51

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัFน จํากดั (มหาชน) 0.52 61,200.00 942,480.00

บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 0.97 36,200.00 1,764,750.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท คอมเซเว่น จํากดั (มหาชน) 1.98 128,400.00 3,627,300.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 3.45 93,200.00 6,314,300.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัFน จํากดั (มหาชน) 0.68 37,900.00 1,241,225.00

บริษัท ดโูฮม จํากดั (มหาชน) 2.85 501,800.00 5,218,720.00

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากดั (มหาชน) 1.01 49,500.00 1,843,875.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 1.57 172,400.00 2,861,840.00

บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 1.15 128,700.00 2,097,810.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 1.50 178,300.00 2,745,820.00

     หมวดธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากดั (มหาชน) 1.99 145,800.00 3,645,000.00

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จํากดั(มหาชน) 3.54 17,600.00 6,476,800.00

     หมวดธุรกิจสืFอและสิFงพิมพ์

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน) 1.00 304,100.00 1,824,600.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเครืFองดืFม

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 2.59 45,600.00 4,742,400.00

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 2.56 147,200.00 4,673,600.00

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติ ;ง จํากดั (มหาชน) 0.98 172,900.00 1,798,160.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัFนแนล จํากดั (มหาชน) 0.08 7,573.00 153,731.90

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย์ จํากดั (มหาชน) 2.58 565,300.00 4,720,255.00

บริษัท โอสถสภา จํากดั (มหาชน) 0.98 47,300.00 1,797,400.00

          รวมหุ้นสามัญ 92.25 168,673,422.41

หน่วยลงทุน

     หมวดธุรกิจกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพืFอการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์

ทรัสต์เพืFอการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมีFยม โกรท 0.00 4.00 64.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืFอสาร

กองทนุรวมโครงสร้างพื ;นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 0.00 78.00 1,177.80

          รวมหน่วยลงทุน 0.00 1,241.80

รวมเงนิลงทุน 104.22 190,563,970.76

รายการค้างจ่ายหรือหนี 7สินอ ื9น ๆ -4.22 -7,721,129.67

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ 100.00 182,842,841.09


