
อนัดบัความ
น่าเช่ือถอื

มูลค่าตามราคา
ตลาด

สดัส่วนต่อ
 NAV(%)

หลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นในประเทศ

เงินฝากออมทรพัย์

UOB   ธนาคารยูโอบ ี(ไทย) F1+(Tha)/FITCH 3,533,179.10 5.63

หุ้นสามญั

ธนาคาร

KBANK   ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 1,598,400.00 2.55
SCB     ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) 1,281,400.00 2.04

BBL     ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 1,428,000.00 2.27
TCAP    บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 1,295,375.00 2.06

วสัดกุ่อสร้าง

SCC     บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั(มหาชน) 2,899,000.00 4.62
EPG     บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 1,900,800.00 3.03
พฒันาอสงัหาริมทรพัย์

PLAT    บรษิทั เดอะ แพลทนิมั กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 2,008,960.00 3.20
CPN     บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 2,191,200.00 3.49
TICON   บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2,065,800.00 3.29
บริการรบัเหมาก่อสร้าง

STEC    บรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนยีริง่แอนดค์อนสตรคัชัน่ จ ากดั(มหาชน) 1,912,320.00 3.05
พลงังานและสาธารณูปโภค

EA      บรษิทั พลงังานบรสิุทธิ ์จ ากดั (มหาชน) 3,570,500.00 5.69
BANPU   บรษิทั บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 1,708,495.00 2.72
PTT     บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 2,218,825.00 3.53
BPP     บรษิทั บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 1,929,375.00 3.07
BCPG    บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) 2,719,914.00 4.33
RATCH   บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 1,205,775.00 1.92
พาณิชย์

BJC     บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 3,248,700.00 5.17
BEAUTY  บรษิทั บวิตี้ คอมมนูติี้ จ ากดั (มหาชน) 2,230,030.00 3.55

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ

ประเภทหลกัทรพัย์

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั

ณ วนัท่ี 28 กนัยายน 2561



MEGA    บรษิทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 644,425.00 1.03
CPALL   บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 1,766,400.00 2.81

ROBINS  บรษิทั หา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั จ ากดั (มหาชน) 775,500.00 1.24
การแพทย์

BDMS    บรษิทั กรงุเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 1,144,950.00 1.82
CHG     บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) 2,026,908.00 3.23
BCH     บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 1,260,480.00 2.01
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ADVANC  บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 1,507,500.00 2.40
INTUCH  บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 1,539,000.00 2.45
ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์

KCE     บรษิทั เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์จ ากดั (มหาชน) 1,656,200.00 2.64
ขนส่งและโลจิสติกส์

AOT     บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 2,940,950.00 4.68
วสัดอุตุสาหกรรมและเคร่ืองจกัร

CPT บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 910,928.00 1.45
MAI

SUN บรษิทั ซนัสวที จ ากดั (มหาชน) 421,008.00 0.67
หลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

2840.HK SPDR GOLD SHARES 2,171,253.60 3.46

ทรพัยสิ์น (หน้ีสิน)อ่ืน

ทรพัย์สนิ (หนี้สนิ)อื่น 3,067,783.72 4.89
มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 62,779,334.42 100.00


