
อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 8.08 7,235,925.53 7,235,977.88 AA+ (FITCH)

          รวมเงินฝากธนาคาร 8.08 7,235,977.88

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการท่องเทีย่วและสนัทนาการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 1.38 52,000.00 1,232,400.00

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 1.77 76,400.00 1,589,120.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 5.75 82,700.00 5,148,075.00

บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.96 363,900.00 858,804.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 1.56 41,462.00 1,394,830.50

บริษัท บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1.87 28,100.00 1,671,950.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 2.46 37,300.00 2,200,700.00

บริษัท ศรีสวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 3.14 42,800.00 2,814,100.00

บริษัท ศกัดิส์ยามลสิซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 0.99 104,700.00 884,715.00

บริษัท อิออน ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 2.54 11,200.00 2,273,600.00

บริษัทบริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 0.49 19,900.00 435,810.00

     หมวดธุรกิจชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1.74 3,200.00 1,555,200.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

 บริษัท เจ.อาร์.ดบัเบิล้ย.ู ยทูิลติี ้จ ากดั (มหาชน) 1.78 218,600.00 1,595,780.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 1.89 9,600.00 1,689,600.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2.13 16,100.00 1,907,850.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 4.34 34,400.00 3,887,200.00

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 1.54 26,700.00 1,381,725.00

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 1.82 1,507,100.00 1,627,668.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 1.90 19,500.00 1,706,250.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 3.07 31,100.00 2,752,350.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 3.36 51,500.00 3,012,750.00

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 3.14 76,100.00 2,815,700.00

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั  (มหาชน) 2.23 58,270.00 1,995,747.50

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 2.41 29,300.00 2,160,875.00

บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 2.95 50,800.00 2,641,600.00

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 0.97 78,700.00 865,700.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิล้

มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียด



บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.99 18,200.00 882,700.00

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 7.11 149,800.00 6,366,500.00

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 2.20 20,100.00 1,974,825.00

บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 1.52 27,700.00 1,364,225.00

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 1.54 171,300.00 1,378,965.00

บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั 1.43 172,800.00 1,278,720.00

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 0.98 236,300.00 879,036.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

 บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 2.06 404,600.00 1,844,976.00

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.93 273,200.00 830,528.00

บริษัท ย ูซิตี ้จ ากดั (มหาชน) 0.03 2,967,549.00 29,675.49

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 1.41 159,100.00 1,264,845.00

บริษัท ศภุาลยั จ ากดั(มหาชน) 0.98 42,800.00 877,400.00

บริษัทเซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1.73 32,400.00 1,547,100.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 2.05 31,500.00 1,834,875.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.68 48,800.00 1,500,600.00

บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.90 23,100.00 802,725.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.87 56,900.00 779,530.00

     หมวดธุรกิจสือ่และสิง่พิมพ์

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ากดั (มหาชน) 1.26 140,600.00 1,131,830.00

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 0.95 135,900.00 849,375.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดืม่

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 2.09 72,546.00 1,868,059.50

บริษัท โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 0.76 19,200.00 681,600.00

          รวมหุ้นสามัญ 91.61 82,068,189.99

รวมเงินลงทุน 99.69 89,304,167.87

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ 0.31 278,554.51

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 89,582,722.38


