
อัตราส่วน จ านวนเงนิต้น มูลค่ายุติธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงนิฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 5.61 5,654,793.30 5,656,050.77 AA+ (FITCH)

          รวมเงนิฝากธนาคาร 5.61 5,656,050.77

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสนัทนาการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 1.87 51,800.00 1,890,700.00

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 2.02 94,600.00 2,043,360.00

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) 1.98 205,600.00 1,994,320.00

     หมวดธุรกิจเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซเูมอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.46 58,700.00 466,665.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 0.94 109,900.00 945,140.00

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 5.12 74,900.00 5,168,100.00

บริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ากดั (มหาชน) 0.49 39,600.00 491,040.00

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 0.97 157,200.00 982,500.00

บริษัท เอเชีย เอวเิอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.98 350,900.00 989,538.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 1.44 31,300.00 1,455,450.00

บริษัท บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1.02 13,000.00 1,027,000.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 2.54 36,200.00 2,561,150.00

บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 2.03 24,000.00 2,046,000.00

บริษัท อิออน ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 1.48 7,000.00 1,498,000.00

     หมวดธุรกิจชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เค ซี อี อีเลค็โทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 1.02 18,300.00 1,024,800.00

บริษัท ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 0.97 17,800.00 983,450.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 บริษัท เจ.อาร์.ดบัเบิล้ย.ู ยทูิลติี ้จ ากดั (มหาชน) 2.40 292,200.00 2,425,260.00

บริษัท เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 0.98 23,100.00 987,525.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 1.51 8,800.00 1,526,800.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 3.00 24,000.00 3,024,000.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 3.00 20,900.00 3,030,500.00

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 1.00 818,300.00 1,006,509.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 3.04 27,500.00 3,066,250.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.51 26,000.00 2,528,500.00

     หมวดธุรกิจบริการ

บริษัท เอสไอเอสบี จ ากดั (มหาชน) 0.49 46,500.00 497,550.00

     หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวติ

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 2.47 95,900.00 2,493,400.00

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.96 7,900.00 967,750.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิล้
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รายละเอียด



     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 3.41 54,900.00 3,444,975.00

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 1.93 43,800.00 1,949,100.00

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 3.00 90,470.00 3,030,745.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 2.06 27,000.00 2,079,000.00

บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 2.98 49,500.00 3,007,125.00

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 0.51 40,900.00 515,340.00

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 6.05 148,900.00 6,104,900.00

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 1.46 12,900.00 1,470,600.00

บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 2.00 32,600.00 2,021,200.00

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากดั (มหาชน) 1.00 49,100.00 1,011,460.00

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 1.98 222,200.00 1,999,800.00

บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั 1.98 239,800.00 2,002,330.00

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 0.99 267,700.00 995,844.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

 บริษัท แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 3.02 597,500.00 3,047,250.00

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 1.56 186,800.00 1,578,460.00

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 1.01 124,900.00 1,024,180.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 1.83 28,900.00 1,849,600.00

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 0.99 24,200.00 998,250.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 3.58 52,200.00 3,614,850.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.01 27,300.00 1,016,925.00

บริษัท ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) 0.52 26,108.00 522,160.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.54 104,800.00 1,551,040.00

     หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์

บริษัท บีอีซี เวลิด์ จ ากดั (มหาชน) 0.99 103,000.00 999,100.00

บริษัท เวร์ิคพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 1.09 56,500.00 1,101,750.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซพัพลาย์ จ ากดั (มหาชน) 1.01 56,300.00 1,019,030.00

          รวมหุ้นสามัญ 94.22 95,076,271.00

รวมเงนิลงทุน 99.82 100,732,321.77

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ 0.18 177,784.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 100,910,106.37


