
อนัดบัความ
น่าเช่ือถอื

มูลค่าตามราคา
ตลาด

สดัส่วนต่อ
 NAV(%)

หลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นในประเทศ

เงินฝากออมทรพัย์

UOB   ธนาคารยูโอบ ี(ไทย) F1+(Tha)/FITCH 19,389,418.39 4.98

หุ้นสามญั

ธนาคาร

KBANK   ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 10,627,200.00 2.73
SCB     ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) 8,433,400.00 2.16

BBL     ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 9,240,000.00 2.37
TCAP    บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 8,401,125.00 2.16

วสัดกุ่อสร้าง

SCC     บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั(มหาชน) 18,999,600.00 4.88
EPG     บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 12,659,680.00 3.25
พฒันาอสงัหาริมทรพัย์

PLAT    บรษิทั เดอะ แพลทนิมั กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 13,219,060.00 3.39
CPN     บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 14,500,100.00 3.72
TICON   บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 13,414,500.00 3.44
บริการรบัเหมาก่อสร้าง

STEC    บรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนยีริง่แอนดค์อนสตรคัชัน่ จ ากดั(มหาชน) 12,636,750.00 3.24
พลงังานและสาธารณูปโภค

EA      บรษิทั พลงังานบรสิุทธิ ์จ ากดั (มหาชน) 23,763,125.00 6.10
BANPU   บรษิทั บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 11,235,575.00 2.88
PTT     บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 14,783,125.00 3.79
BPP     บรษิทั บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 12,523,875.00 3.21
BCPG    บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) 17,933,454.00 4.60
RATCH   บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 8,021,250.00 2.06
พาณิชย์

BJC     บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 21,479,500.00 5.51
BEAUTY  บรษิทั บวิตี้ คอมมนูติี้ จ ากดั (มหาชน) 14,732,960.00 3.78

กองทุนเปิด ฟิลลิปหุ้นระยะยาว

ประเภทหลกัทรพัย์

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั

ณ วนัท่ี 28 กนัยายน 2561



MEGA    บรษิทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 4,250,225.00 1.09
CPALL   บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 11,598,900.00 2.98

ROBINS  บรษิทั หา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั จ ากดั (มหาชน) 5,033,700.00 1.29
การแพทย์

BDMS    บรษิทั กรงุเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 7,619,400.00 1.96
CHG     บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) 13,498,236.00 3.46
BCH     บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 8,399,040.00 2.16
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ADVANC  บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 10,050,000.00 2.58
INTUCH  บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 10,098,000.00 2.59
ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์

KCE     บรษิทั เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์จ ากดั (มหาชน) 11,035,700.00 2.83
ขนส่งและโลจิสติกส์

AOT     บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 19,420,750.00 4.98
วสัดอุตุสาหกรรมและเคร่ืองจกัร

CPT บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 6,018,547.00 1.54
MAI

SUN บรษิทั ซนัสวที จ ากดั (มหาชน) 2,465,546.00 0.63
ทรพัยสิ์น (หน้ีสิน)อ่ืน

ทรพัย์สนิ (หนี้สนิ)อื่น 14,191,178.80 3.64

มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 389,672,920.19 100.00


