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หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 13.01 9,980,285.97 9,980,362.66 AA+               

          รวมเงินฝากธนาคาร 13.01 9,980,362.66

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสิุตเวชการ จํากดั(มหาชน) 2.45 83,600.00 1,881,000.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 1.00 51,200.00 768,000.00

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จํากดั (มหาชน) 0.97 302,300.00 743,658.00

     หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 4.49 56,900.00 3,442,450.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ ;ง จํากดั (มหาชน) 0.99 66,900.00 755,970.00

บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) 0.99 96,900.00 755,820.00

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 0.98 79,200.00 752,400.00

     หมวดธุรกิจของใช้ส่วนตวัและเวชภณัฑ์

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 3.50 79,000.00 2,686,000.00

     หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส็ จํากดั (มหาชน) 1.54 52,000.00 1,180,400.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 1.91 28,200.00 1,466,400.00

บริษัท ศรีสวสัดิE พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน) 1.42 21,100.00 1,086,650.00

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 2.03 64,000.00 1,555,200.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยี

บริษัท เน็ตเบย์ จํากดั (มหาชน) 0.50 10,900.00 384,225.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืFอสาร

บริษัท เจ มาร์ท จํากดั (มหาชน) 0.48 33,800.00 371,800.00

บริษัท อินทชั โฮลดิ ;งส์ จํากดั (มหาชน) 1.16 15,800.00 888,750.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 3.71 15,400.00 2,849,000.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 1.35 9,700.00 1,037,900.00

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 1.97 16,200.00 1,510,650.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 1.66 17,600.00 1,276,000.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 0.66 7,300.00 507,350.00

     หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร

บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) 0.99 58,300.00 757,900.00

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 0.28 7,900.00 215,275.00

     หมวดธุรกิจบริการ

บริษัท เอสไอเอสบี จํากดั (มหาชน) 1.00 79,200.00 768,240.00

     หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัFน จํากดั (มหาชน) 3.85 22,100.00 2,950,350.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 1.02 17,000.00 786,250.00

รายละเอ ียดการลงทุน
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รายละเอ ียด



     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 2.97 60,400.00 2,280,100.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยีF จํากดั (มหาชน) 2.00 20,885.00 1,535,047.50

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 1.99 28,600.00 1,530,100.00

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 6.92 140,700.00 5,311,425.00

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 2.01 16,800.00 1,541,400.00

บริษัท พลงังานบริสทุธิE จํากดั (มหาชน) 0.98 19,200.00 753,600.00

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากดั (มหาชน) 0.96 45,500.00 737,100.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัFน จํากดั (มหาชน) 0.96 221,200.00 734,384.00

บริษัท ย ูซตีิ ; จํากดั (มหาชน) 0.04 2,967,549.00 29,675.49

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัFน จํากดั (มหาชน) 0.50 24,700.00 380,380.00

บริษัทเซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 0.96 15,100.00 736,125.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท คอมเซเว่น จํากดั (มหาชน) 1.97 53,400.00 1,508,550.00

บริษัท ซพีี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 3.46 39,200.00 2,655,800.00

บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัFน จํากดั (มหาชน) 0.67 15,800.00 517,450.00

บริษัท ดโูฮม จํากดั (มหาชน) 2.82 208,300.00 2,166,320.00

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากดั (มหาชน) 1.01 20,800.00 774,800.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 1.55 71,700.00 1,190,220.00

บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 1.13 53,400.00 870,420.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน) 1.49 74,000.00 1,139,600.00

     หมวดธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากดั (มหาชน) 2.00 61,300.00 1,532,500.00

บริษัท ปนูซเิมนต์ไทย จํากดั(มหาชน) 3.50 7,300.00 2,686,400.00

     หมวดธุรกิจสืFอและสิFงพิมพ์

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน) 0.99 126,300.00 757,800.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเครืFองดืFม

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 2.56 18,900.00 1,965,600.00

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 2.53 61,200.00 1,943,100.00

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติ ;ง จํากดั (มหาชน) 0.99 72,700.00 756,080.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัFนแนล จํากดั (มหาชน) 0.08 3,146.00 63,863.80

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย์ จํากดั (มหาชน) 2.55 234,700.00 1,959,745.00

บริษัท โอสถสภา จํากดั (มหาชน) 0.98 19,700.00 748,600.00

          รวมหุ้นสามัญ 91.48 70,183,823.79

หน่วยลงทุน

     หมวดธุรกิจกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพืFอการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์

ทรัสต์เพืFอการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมีFยม โกรท 0.00 73.00 1,168.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืFอสาร

กองทนุรวมโครงสร้างพื ;นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 0.00 6.00 90.60

          รวมหน่วยลงทุน 0.00 1,258.60

รวมเงินลงทุน 104.48 80,165,445.05

รายการค้างจ่ายหรือหนี 5สินอ ื7น ๆ -4.48 -3,440,894.09

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ 100.00 76,724,550.96


