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8370448065 1000000013 บรษัิท เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอรี ่ (อ านวยเภสชั) จ ากดั 3500006911 -29,000.00 THB -27,102.80 -271.03

8370450352 1000000013 บรษัิท เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอรี ่ (อ านวยเภสชั) จ ากดั 3500006911 -1,872.50 THB -1,750.00 -17.50

1000000013 -30,872.50 THB -28,852.80 -288.53

1000000013 -30,872.50 THB -28,852.80 -288.53

64344499 1000000024 บรษัิท ฟารม์น่ีา จ ากดั 3500006937 -7,150.00 THB -6,682.24 -66.82

64344694 1000000024 บรษัิท ฟารม์น่ีา จ ากดั 3500006937 -5,000.00 THB -4,672.90 -46.73

64345994 1000000024 บรษัิท ฟารม์น่ีา จ ากดั 3500006937 -9,000.00 THB -8,411.21 -84.11

64346439 1000000024 บรษัิท ฟารม์น่ีา จ ากดั 3500006937 -6,600.00 THB -6,168.22 -61.68

64346605 1000000024 บรษัิท ฟารม์น่ีา จ ากดั 3500006937 -9,000.00 THB -8,411.21 -84.11

64347022 1000000024 บรษัิท ฟารม์น่ีา จ ากดั 3500006937 -12,500.00 THB -11,682.24 -116.82

64347153 1000000024 บรษัิท ฟารม์น่ีา จ ากดั 3500006937 -5,500.00 THB -5,140.19 -51.40

64347154 1000000024 บรษัิท ฟารม์น่ีา จ ากดั 3500006937 -2,100.00 THB -1,962.62 -19.63

64347296 1000000024 บรษัิท ฟารม์น่ีา จ ากดั 3500006937 -9,600.00 THB -8,971.96 -89.72

64347922 1000000024 บรษัิท ฟารม์น่ีา จ ากดั 3500006937 -6,000.00 THB -5,607.48 -56.07

64347923 1000000024 บรษัิท ฟารม์น่ีา จ ากดั 3500006937 -20,000.00 THB -18,691.59 -186.92

1000000024 -92,450.00 THB -86,401.86 -864.01

1000000024 -92,450.00 THB -86,401.86 -864.01

IV210709 1000000033 บรษัิท เคพไีฟว ์จ ากดั 3500006859 -17,334.00 THB -16,200.00 -162.00

1000000033 -17,334.00 THB -16,200.00 -162.00

1000000033 -17,334.00 THB -16,200.00 -162.00

6412/009 1000000056 รา้นเอส อมิพริน้ท์ 3500006505 -4,400.00 THB -4,400.00 -44.00

1000000056 -4,400.00 THB -4,400.00 -44.00

1000000056 -4,400.00 THB -4,400.00 -44.00

BL64127325 1000000074 บรษัิท ออฟฟิศเวริค์ จ ากดั 3500006506 -1,120.00 THB -1,046.73 -10.47

BL64127326 1000000074 บรษัิท ออฟฟิศเวริค์ จ ากดั 3500006506 -2,400.00 THB -2,242.99 -22.43

BL64127552 1000000074 บรษัิท ออฟฟิศเวริค์ จ ากดั 3500006506 -706.20 THB -660.00 -6.60

1000000074 -4,226.20 THB -3,949.72 -39.50

1000000074 -4,226.20 THB -3,949.72 -39.50

2658 1000000081 บรษัิท เซลสด์อทคอม จ ากดั 3500006473 -18,999.99 THB -17,757.00 -177.57

2683 1000000081 บรษัิท เซลสด์อทคอม จ ากดั 3500006889 -6,302.30 THB -5,890.00 -58.90

2684 1000000081 บรษัิท เซลสด์อทคอม จ ากดั 3500006889 -3,103.00 THB -2,900.00 -29.00

1000000081 -28,405.29 THB -26,547.00 -265.47

1000000081 -28,405.29 THB -26,547.00 -265.47

2100006690 1000000082 บรษัิท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดกัส ์ จ ากดั 3500006860 -1,961,130.24 THB -1,832,832.00 -18,328.32

1000000082 -1,961,130.24 THB -1,832,832.00 -18,328.32

1000000082 -1,961,130.24 THB -1,832,832.00 -18,328.32

IV21/12077 1000000107 บรษัิท ฟีนกิซ ์เมดคิอล คอรป์อเรชั่น  จ ากดั 3500006912 -9,000.00 THB -8,411.21 -84.11

IV21/12154 1000000107 บรษัิท ฟีนกิซ ์เมดคิอล คอรป์อเรชั่น  จ ากดั 3500006912 -65,280.00 THB -61,009.35 -610.09

IVB21/12034 1000000107 บรษัิท ฟีนกิซ ์เมดคิอล คอรป์อเรชั่น  จ ากดั 3500006912 -3,500.00 THB -3,271.03 -32.71

IVB21/12035 1000000107 บรษัิท ฟีนกิซ ์เมดคิอล คอรป์อเรชั่น  จ ากดั 3500006912 -5,000.00 THB -4,672.90 -46.73

IVB21/12118 1000000107 บรษัิท ฟีนกิซ ์เมดคิอล คอรป์อเรชั่น  จ ากดั 3500006912 -2,100.00 THB -1,962.62 -19.63

IVB21/12119 1000000107 บรษัิท ฟีนกิซ ์เมดคิอล คอรป์อเรชั่น  จ ากดั 3500006912 -3,500.00 THB -3,271.03 -32.71

IVB21/12120 1000000107 บรษัิท ฟีนกิซ ์เมดคิอล คอรป์อเรชั่น  จ ากดั 3500006912 -5,000.00 THB -4,672.90 -46.73

IVB21/12218 1000000107 บรษัิท ฟีนกิซ ์เมดคิอล คอรป์อเรชั่น  จ ากดั 3500006912 -2,100.00 THB -1,962.62 -19.63

IVB21/12219 1000000107 บรษัิท ฟีนกิซ ์เมดคิอล คอรป์อเรชั่น  จ ากดั 3500006912 -5,000.00 THB -4,672.90 -46.73

PMCIV22010068 1000000107 บรษัิท ฟีนกิซ ์เมดคิอล คอรป์อเรชั่น  จ ากดั 3500006912 -4,000.00 THB -3,738.32 -37.38

1000000107 -104,480.00 THB -97,644.88 -976.45

1000000107 -104,480.00 THB -97,644.88 -976.45

TRB00006/65 1000000124 บรษัิท ทอีารบ์ ีเชอรเ์ม็ดดกิา้  (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006826 -26,750.00 THB -25,000.00 -250.00

TRB07276/64 1000000124 บรษัิท ทอีารบ์ ีเชอรเ์ม็ดดกิา้  (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006826 -25,680.00 THB -24,000.00 -240.00

1000000124 -52,430.00 THB -49,000.00 -490.00

1000000124 -52,430.00 THB -49,000.00 -490.00

SI21-29097 1000000125 บรษัิท บรีชิ (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006827 -6,420.00 THB -6,000.00 -60.00

1000000125 -6,420.00 THB -6,000.00 -60.00

1000000125 -6,420.00 THB -6,000.00 -60.00

IV6411427 1000000148 บรษัิท ซัมมทิ เฮลธแ์คร ์จ ากดั 3500006861 -6,950.00 THB -6,495.33 -64.95

1000000148 -6,950.00 THB -6,495.33 -64.95

1000000148 -6,950.00 THB -6,495.33 -64.95

A617 1000000163 บรษัิท เอ็มดวีนั โฟร ์ย ูจ ากดั 3500006862 -448,500.00 THB -419,158.88 -4,191.59

1000000163 -448,500.00 THB -419,158.88 -4,191.59

1000000163 -448,500.00 THB -419,158.88 -4,191.59

40-01838 1000000180 บรษัิท เมส เทรดดิง้ จ ากดั 3500006890 -23,400.00 THB -21,869.16 -218.69

40-02201 1000000180 บรษัิท เมส เทรดดิง้ จ ากดั 3500006890 -23,400.00 THB -21,869.16 -218.69

40-02491 1000000180 บรษัิท เมส เทรดดิง้ จ ากดั 3500006890 -2,600.00 THB -2,429.91 -24.30

1000000180 -49,400.00 THB -46,168.23 -461.68

1000000180 -49,400.00 THB -46,168.23 -461.68

2173 1000000181 หา้งหุน้สว่นจ ากดั สรวชิญ ์พริน้ติง้ 3500006507 -13,500.00 THB -12,616.82 -126.17

1000000181 -13,500.00 THB -12,616.82 -126.17

1000000181 -13,500.00 THB -12,616.82 -126.17

745969 1000000188 บรษัิท ควอลเิมด จ ากดั 3500006863 -11,250.00 THB -10,514.02 -105.14

1000000188 -11,250.00 THB -10,514.02 -105.14

1000000188 -11,250.00 THB -10,514.02 -105.14

SXLL64100093 1000000202 บรษัิท แล็บ ลดีเดอร ์จ ากดั 3500006474 -4,815.00 THB -4,500.00 -45.00

1000000202 -4,815.00 THB -4,500.00 -45.00

1000000202 -4,815.00 THB -4,500.00 -45.00

S1-6501/031 1000000210 บรษัิท ชนิกฤช จ ากดั 3500006475 -38,000.00 THB -35,514.02 -355.14

1000000210 -38,000.00 THB -35,514.02 -355.14

1000000210 -38,000.00 THB -35,514.02 -355.14

BL6410-00036 1000000229 บรษัิท ตรัย เม็ดดคิอล จ ากดั 3500006891 -47,250.00 THB -44,158.88 -441.59

BL6411-00046 1000000229 บรษัิท ตรัย เม็ดดคิอล จ ากดั 3500006891 -17,500.00 THB -16,355.14 -163.55

1000000229 -64,750.00 THB -60,514.02 -605.14

1000000229 -64,750.00 THB -60,514.02 -605.14

IV2110240 1000000254 บรษัิท ไบโอวาลสิ  จ ากดั 3500006864 -73,562.50 THB -68,750.00 -687.50

1000000254 -73,562.50 THB -68,750.00 -687.50

1000000254 -73,562.50 THB -68,750.00 -687.50



64/0072 1000000294 หา้งหุน้สว่นจ ากดั ทเีอชเวริค์กิง้ พอยท์ 3500006476 -64,344.45 THB -60,135.00 -601.35

1000000294 -64,344.45 THB -60,135.00 -601.35

1000000294 -64,344.45 THB -60,135.00 -601.35

256/12764 1000000355 รา้นปรชีาพาณชิย ์โดย นาย ปรชีา  แซว่อ่ง 3500006477 -3,250.00 THB -3,250.00 -32.50

1000000355 -3,250.00 THB -3,250.00 -32.50

1000000355 -3,250.00 THB -3,250.00 -32.50

IV21/11-0006 1000000361 บรษัิท เอเอเอฟ อนิเตอรเ์นชั่นแนล  (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006828 -73,533.61 THB -68,723.00 -687.23

1000000361 -73,533.61 THB -68,723.00 -687.23

1000000361 -73,533.61 THB -68,723.00 -687.23

144040080 1000000362 บรษัิท ว ีอาร ์พ ีเดน้ท ์จ ากดั 3500006829 -43,525.00 THB -40,677.57 -406.78

1000000362 -43,525.00 THB -40,677.57 -406.78

1000000362 -43,525.00 THB -40,677.57 -406.78

IV6412-0859 1000000376 บรษัิท แม็กซมิอนิเตอรค์อรป์อร ์เรชั่น จ ากดั 3500006865 -7,200.00 THB -6,728.97 -67.29

1000000376 -7,200.00 THB -6,728.97 -67.29

1000000376 -7,200.00 THB -6,728.97 -67.29

641003 1000000384 บรษัิท วนิสตาร ์ถว้ยรางวลัและ ของช าร่วย จ ากดั 3500006830 -18,083.00 THB -16,900.00 -169.00

1000000384 -18,083.00 THB -16,900.00 -169.00

1000000384 -18,083.00 THB -16,900.00 -169.00

712589 1000000394 หา้งหุน้สว่นจ ากดั แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี่ 3500006938 -4,500.00 THB -4,205.61 -42.06

713572 1000000394 หา้งหุน้สว่นจ ากดั แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี่ 3500006938 -51,000.00 THB -47,663.55 -476.64

713618 1000000394 หา้งหุน้สว่นจ ากดั แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี่ 3500006938 -13,750.00 THB -12,850.47 -128.50

713619 1000000394 หา้งหุน้สว่นจ ากดั แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี่ 3500006938 -3,600.00 THB -3,364.49 -33.64

713620 1000000394 หา้งหุน้สว่นจ ากดั แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี่ 3500006938 -10,000.00 THB -9,345.79 -93.46

1000000394 -82,850.00 THB -77,429.91 -774.30

1000000394 -82,850.00 THB -77,429.91 -774.30

BL2022010044 1000000424 หา้งหุน้สว่นจ ากดั มสีไนตงิเกล เฮลทแ์คร์ 3500006831 -63,750.00 THB -59,579.44 -595.79

1000000424 -63,750.00 THB -59,579.44 -595.79

1000000424 -63,750.00 THB -59,579.44 -595.79

29พ.ย.2564 1000000454 นางกญัญรส แชม่อบุล 3500006832 -25,200.00 THB -25,200.00 -252.00

1000000454 -25,200.00 THB -25,200.00 -252.00

1000000454 -25,200.00 THB -25,200.00 -252.00

IV00001/65 1000000460 บรษัิท เซเวน่ธ ์เซน้ส ์อนิเตอรเ์ทรด  จ ากดั 3500006522 -1,010,306.00 THB -944,211.21 -9,442.11

IV00002/65 1000000460 บรษัิท เซเวน่ธ ์เซน้ส ์อนิเตอรเ์ทรด  จ ากดั 3500006522 -333,333.33 THB -311,526.48 -3,115.26

1000000460 -1,343,639.33 THB -1,255,737.69 -12,557.37

1000000460 -1,343,639.33 THB -1,255,737.69 -12,557.37

ACE2111008 1000000474 บรษัิท เอ ซ ีอ ีคอมเมอรเ์ชยีล จ ากดั 3500006892 -16,050.00 THB -15,000.00 -150.00

ACE2111025 1000000474 บรษัิท เอ ซ ีอ ีคอมเมอรเ์ชยีล จ ากดั 3500006892 -16,050.00 THB -15,000.00 -150.00

1000000474 -32,100.00 THB -30,000.00 -300.00

1000000474 -32,100.00 THB -30,000.00 -300.00

4774 1000000487 บรษัิท อนิจเีนยีส เทคโนโลย ีจ ากดั 3500006866 -58,000.00 THB -54,205.61 -542.06

1000000487 -58,000.00 THB -54,205.61 -542.06

1000000487 -58,000.00 THB -54,205.61 -542.06

INV013/64 1000000521 บรษัิท เอฟ พ ีอาร ์ไอ แอดไวเซอรี ่ จ ากดั 3500006523 -1,996,620.00 THB -1,866,000.00 -18,660.00

1000000521 -1,996,620.00 THB -1,866,000.00 -18,660.00

1000000521 -1,996,620.00 THB -1,866,000.00 -18,660.00

003/2565 1000000533 บรษัิท ซสิเนค อนิฟอเมชนั จ ากดั 3500006893 -80,000.00 THB -74,766.36 -747.66

004/2565 1000000533 บรษัิท ซสิเนค อนิฟอเมชนั จ ากดั 3500006893 -204,166.66 THB -190,809.96 -1,908.10

1000000533 -284,166.66 THB -265,576.32 -2,655.76

1000000533 -284,166.66 THB -265,576.32 -2,655.76

138 1000000618 บรษัิท 10 ซามไูร จ ากดั 3500006478 -1,348,200.00 THB -1,260,000.00 -12,600.00

1000000618 -1,348,200.00 THB -1,260,000.00 -12,600.00

1000000618 -1,348,200.00 THB -1,260,000.00 -12,600.00

IV6411359 1000000633 บรษัิท เรยีลเมด จ ากดั 3500006867 -11,000.00 THB -10,280.37 -102.80

1000000633 -11,000.00 THB -10,280.37 -102.80

1000000633 -11,000.00 THB -10,280.37 -102.80

12/64/5030 1000000638 บรษัิท เพอรเ์ฟคเคมคิลั แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั 3500006894 -40,232.00 THB -37,600.00 -376.00

RT202203/001 1000000638 บรษัิท เพอรเ์ฟคเคมคิลั แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั 3500006894 -40,232.00 THB -37,600.00 -376.00

1000000638 -80,464.00 THB -75,200.00 -752.00

1000000638 -80,464.00 THB -75,200.00 -752.00

22/03001 1000000657 บรษัิท ไอทอส คอรป์อเรชั่น จ ากดั 3500006825 -11,200,000.00 THB -10,467,289.72 -104,672.90

1000000657 -11,200,000.00 THB -10,467,289.72 -104,672.90

1000000657 -11,200,000.00 THB -10,467,289.72 -104,672.90

IV-20220100005 1000000666 บรษัิท เอสเคซ ีโคออพเปอเรชั่น จ ากดั 3500006833 -213,108.33 THB -199,166.66 -1,991.67

1000000666 -213,108.33 THB -199,166.66 -1,991.67

1000000666 -213,108.33 THB -199,166.66 -1,991.67

DBH6400470 1000000705 บรษัิท เฮลทต์ี ้ม ีจ ากดั 3500006834 -16,000.00 THB -14,953.27 -149.53

1000000705 -16,000.00 THB -14,953.27 -149.53

1000000705 -16,000.00 THB -14,953.27 -149.53

2564/075 1000000714 บรษัิท เดอะ เปเปอร ์เพน จ ากดั 3500006479 -171,200.00 THB -160,000.00 -1,600.00

1000000714 -171,200.00 THB -160,000.00 -1,600.00

1000000714 -171,200.00 THB -160,000.00 -1,600.00

01/64014 1000000716 หา้งหุน้สว่นจ ากดั ลลภัส 3500006508 -1,395,000.00 THB -1,303,738.32 -13,037.38

1000000716 -1,395,000.00 THB -1,303,738.32 -13,037.38

1000000716 -1,395,000.00 THB -1,303,738.32 -13,037.38

64-013770 1000000731 บรษัิท คลาสคิสแกน จ ากดั 3500006509 -9,095.00 THB -8,500.00 -85.00

64-013870 1000000731 บรษัิท คลาสคิสแกน จ ากดั 3500006509 -48,150.00 THB -45,000.00 -450.00

65-000177 1000000731 บรษัิท คลาสคิสแกน จ ากดั 3500006509 -1,605.00 THB -1,500.00 -15.00

65-000199 1000000731 บรษัิท คลาสคิสแกน จ ากดั 3500006509 -898.80 THB -840.00 -8.40

65-000418 1000000731 บรษัิท คลาสคิสแกน จ ากดั 3500006509 -6,420.00 THB -6,000.00 -60.00

65-000419 1000000731 บรษัิท คลาสคิสแกน จ ากดั 3500006509 -8,560.00 THB -8,000.00 -80.00

1000000731 -74,728.80 THB -69,840.00 -698.40

1000000731 -74,728.80 THB -69,840.00 -698.40

MB21/2796 1000000733 บรษัิท โมเดริน์ แบรนดส์ จ ากดั 3500006895 -481,500.00 THB -450,000.00 -4,500.00

MB21/4764 1000000733 บรษัิท โมเดริน์ แบรนดส์ จ ากดั 3500006895 -79,180.00 THB -74,000.00 -740.00

MB21/4953 1000000733 บรษัิท โมเดริน์ แบรนดส์ จ ากดั 3500006895 -224,700.00 THB -210,000.00 -2,100.00

1000000733 -785,380.00 THB -734,000.00 -7,340.00

1000000733 -785,380.00 THB -734,000.00 -7,340.00

211100051 1000000740 บรษัิท ยเูนี่ยนไมครอนคลนี จ ากดั 3500006835 -2,204.20 THB -2,060.00 -20.60

1000000740 -2,204.20 THB -2,060.00 -20.60

1000000740 -2,204.20 THB -2,060.00 -20.60



MSC-001 1000000756 บรษัิท มสิซายล ์คอมมวินเิคชั่น  จ ากดั 3500006524 -894,000.00 THB -835,514.02 -8,355.14

1000000756 -894,000.00 THB -835,514.02 -8,355.14

1000000756 -894,000.00 THB -835,514.02 -8,355.14

RE2201-003 1000000783 บรษัิท เอ็มไอเอสซ ีจ ากดั 3500006836 -28,000.00 THB -26,168.22 -261.68

1000000783 -28,000.00 THB -26,168.22 -261.68

1000000783 -28,000.00 THB -26,168.22 -261.68

123820 1000000868 หจก. เอ.เอส.เอ. (กรุงเทพ) 3500006510 -26,442.00 THB -24,712.15 -247.12

123821 1000000868 หจก. เอ.เอส.เอ. (กรุงเทพ) 3500006510 -3,504.00 THB -3,274.77 -32.75

1000000868 -29,946.00 THB -27,986.92 -279.87

1000000868 -29,946.00 THB -27,986.92 -279.87

IV2201004 1000000882 บรษัิท แทพ กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ากดั 3500006480 -1,744,000.00 THB -1,629,906.54 -16,299.07

1000000882 -1,744,000.00 THB -1,629,906.54 -16,299.07

1000000882 -1,744,000.00 THB -1,629,906.54 -16,299.07

RS04253 1000000896 บรษัิท แอล เอลเิวเตอร ์แอนด ์ เอ็นจเินยีริง่ จ ากดั 3500006511 -4,547.50 THB -4,250.00 -42.50

RS04254 1000000896 บรษัิท แอล เอลเิวเตอร ์แอนด ์ เอ็นจเินยีริง่ จ ากดั 3500006966 -4,547.50 THB -4,250.00 -42.50

1000000896 -9,095.00 THB -8,500.00 -85.00

1000000896 -9,095.00 THB -8,500.00 -85.00

08ก.พ.65 1000000912 นาย วสิทุธิ ์ ตรเีงนิ 3500006481 -3,000.00 THB -3,000.00 -30.00

1000000912 -3,000.00 THB -3,000.00 -30.00

1000000912 -3,000.00 THB -3,000.00 -30.00

MEE-MD1162/21 1000000930 บรษัิท เมทตา้ อคีวปิเมนท ์จ ากดั 3500006482 -21,477.00 THB -20,071.96 -200.72

1000000930 -21,477.00 THB -20,071.96 -200.72

1000000930 -21,477.00 THB -20,071.96 -200.72

3179 1000000956 บรษัิท ลนินจิ เอส จ ากดั 3500006837 -20,000.00 THB -18,691.59 -186.92

1000000956 -20,000.00 THB -18,691.59 -186.92

1000000956 -20,000.00 THB -18,691.59 -186.92

8360004284 1000000978 บรษัิท แอดวานซ ์สเตอรไิลเซชั่น โปรดกัส ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 3500006896 -50,504.00 THB -47,200.00 -472.00

8360004337 1000000978 บรษัิท แอดวานซ ์สเตอรไิลเซชั่น โปรดกัส ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 3500006896 -4,280.00 THB -4,000.00 -40.00

8360004372 1000000978 บรษัิท แอดวานซ ์สเตอรไิลเซชั่น โปรดกัส ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 3500006896 -13,696.00 THB -12,800.00 -128.00

8360004456 1000000978 บรษัิท แอดวานซ ์สเตอรไิลเซชั่น โปรดกัส ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 3500006896 -21,400.00 THB -20,000.00 -200.00

1000000978 -89,880.00 THB -84,000.00 -840.00

1000000978 -89,880.00 THB -84,000.00 -840.00

IV-640027070 1000001006 บรษัิท ไบโอจนีเีทค จ ากดั 3500006838 -5,850.00 THB -5,467.29 -54.67

1000001006 -5,850.00 THB -5,467.29 -54.67

1000001006 -5,850.00 THB -5,467.29 -54.67

641136182 1000001009 บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอล อนิดสัตรี ้จ ากดั 3500006868 -15,000.00 THB -14,018.69 -140.19

1000001009 -15,000.00 THB -14,018.69 -140.19

1000001009 -15,000.00 THB -14,018.69 -140.19

111070178 1000001015 บรษัิท ไบโอฟารม์ เคมคิลัส ์จ ากดั 3500006897 -390,000.00 THB -364,485.98 -3,644.86

111089760 1000001015 บรษัิท ไบโอฟารม์ เคมคิลัส ์จ ากดั 3500006897 -5,250.00 THB -4,906.54 -49.07

111089761 1000001015 บรษัิท ไบโอฟารม์ เคมคิลัส ์จ ากดั 3500006897 -247,500.00 THB -231,308.41 -2,313.08

1000001015 -642,750.00 THB -600,700.93 -6,007.01

1000001015 -642,750.00 THB -600,700.93 -6,007.01

5159659088A 1000001016 บรษัิท บอสตนั ไซเอนทฟิิค  (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006469 -54,000.00 THB -50,467.29 -504.67

5159661328 1000001016 บรษัิท บอสตนั ไซเอนทฟิิค  (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006469 -6,000.00 THB -5,607.48 -56.07

5159661329 1000001016 บรษัิท บอสตนั ไซเอนทฟิิค  (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006469 -24,500.00 THB -22,897.20 -228.97

5159661330 1000001016 บรษัิท บอสตนั ไซเอนทฟิิค  (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006469 -24,500.00 THB -22,897.20 -228.97

5159662523 1000001016 บรษัิท บอสตนั ไซเอนทฟิิค  (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006469 -41,130.00 THB -38,439.25 -384.39

5159662874A 1000001016 บรษัิท บอสตนั ไซเอนทฟิิค  (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006469 -209,130.00 THB -196,448.60 -1,964.49

5159663833 1000001016 บรษัิท บอสตนั ไซเอนทฟิิค  (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006469 -69,000.00 THB -64,485.98 -644.86

1000001016 -428,260.00 THB -401,243.00 -4,012.42

1000001016 -428,260.00 THB -401,243.00 -4,012.42

L64-14695 1000001018 บรษัิท แบงเทรดดิง้  1992  จ ากดั 3500006939 -20,174.85 THB -18,855.00 -188.55

L64-18133 1000001018 บรษัิท แบงเทรดดิง้  1992  จ ากดั 3500006939 -84,637.00 THB -79,100.00 -791.00

L64-18463 1000001018 บรษัิท แบงเทรดดิง้  1992  จ ากดั 3500006939 -9,630.00 THB -9,000.00 -90.00

L64-19580 1000001018 บรษัิท แบงเทรดดิง้  1992  จ ากดั 3500006939 -116,362.50 THB -108,750.00 -1,087.50

L64-19904 1000001018 บรษัิท แบงเทรดดิง้  1992  จ ากดั 3500006939 -47,936.00 THB -44,800.00 -448.00

1000001018 -278,740.35 THB -260,505.00 -2,605.05

1000001018 -278,740.35 THB -260,505.00 -2,605.05

643103 1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดสัตรี ้ จ ากดั 3500006940 -5,250.00 THB -4,906.54 -49.07

643222 1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดสัตรี ้ จ ากดั 3500006940 -10,700.00 THB -10,000.00 -100.00

643353 1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดสัตรี ้ จ ากดั 3500006940 -53,500.00 THB -50,000.00 -500.00

643742 1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดสัตรี ้ จ ากดั 3500006940 -12,500.00 THB -11,682.24 -116.82

643905 1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดสัตรี ้ จ ากดั 3500006940 -8,500.00 THB -7,943.93 -79.44

644298 1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดสัตรี ้ จ ากดั 3500006940 -6,665.00 THB -6,228.97 -62.29

644702 1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดสัตรี ้ จ ากดั 3500006940 -17,000.00 THB -15,887.85 -158.88

644888 1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดสัตรี ้ จ ากดั 3500006940 -17,000.00 THB -15,887.85 -158.88

644889 1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดสัตรี ้ จ ากดั 3500006940 -5,250.00 THB -4,906.54 -49.07

644940 1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดสัตรี ้ จ ากดั 3500006940 -26,660.00 THB -24,915.89 -249.16

645107 1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดสัตรี ้ จ ากดั 3500006940 -1,224.00 THB -1,143.93 -11.44

645108 1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดสัตรี ้ จ ากดั 3500006940 -6,250.00 THB -5,841.12 -58.41

645312 1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดสัตรี ้ จ ากดั 3500006940 -23,800.00 THB -22,242.99 -222.43

645786 1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดสัตรี ้ จ ากดั 3500006940 -1,250.00 THB -1,168.22 -11.68

645787 1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดสัตรี ้ จ ากดั 3500006940 -1,198.00 THB -1,119.63 -11.20

645788 1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดสัตรี ้ จ ากดั 3500006940 -1,177.00 THB -1,100.00 -11.00

645789 1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดสัตรี ้ จ ากดั 3500006940 -1,250.00 THB -1,168.22 -11.68

646420 1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดสัตรี ้ จ ากดั 3500006940 -5,250.00 THB -4,906.54 -49.07

646492 1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดสัตรี ้ จ ากดั 3500006940 -3,750.00 THB -3,504.67 -35.05

646822 1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดสัตรี ้ จ ากดั 3500006940 -3,750.00 THB -3,504.67 -35.05

646823 1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดสัตรี ้ จ ากดั 3500006940 -5,250.00 THB -4,906.54 -49.07

647026 1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดสัตรี ้ จ ากดั 3500006940 -10,700.00 THB -10,000.00 -100.00

647207 1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดสัตรี ้ จ ากดั 3500006940 -7,500.00 THB -7,009.35 -70.09

647434 1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดสัตรี ้ จ ากดั 3500006940 -1,250.00 THB -1,168.22 -11.68

647435 1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดสัตรี ้ จ ากดั 3500006940 -6,665.00 THB -6,228.97 -62.29

647621 1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดสัตรี ้ จ ากดั 3500006940 -2,500.00 THB -2,336.45 -23.36

641473 1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดสัตรี ้ จ ากดั 3500006940 -7,750.00 THB -7,242.99 -72.43

641523 1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดสัตรี ้ จ ากดั 3500006940 -10,700.00 THB -10,000.00 -100.00

640124 1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดสัตรี ้ จ ากดั 3500006940 -26,750.00 THB -25,000.00 -250.00



641180 1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดสัตรี ้ จ ากดั 3500006940 -7,500.00 THB -7,009.35 -70.09

641524 1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดสัตรี ้ จ ากดั 3500006940 -3,400.00 THB -3,177.57 -31.78

637452 1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดสัตรี ้ จ ากดั 3500006940 -15,000.00 THB -14,018.69 -140.19

640402 1000001021 บรษัิท บเีวอร ์เมดคิอล อนิดสัตรี ้ จ ากดั 3500006940 -13,330.00 THB -12,457.94 -124.58

1000001021 -330,219.00 THB -308,615.87 -3,086.18

1000001021 -330,219.00 THB -308,615.87 -3,086.18

IVZ6412-00653 1000001024 บรษัิท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จ ากดั 3500006512 -53,681.90 THB -50,170.00 -501.70

IVZ6501-00618 1000001024 บรษัิท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จ ากดั 3500006512 -51,541.90 THB -48,170.00 -481.70

1000001024 -105,223.80 THB -98,340.00 -983.40

1000001024 -105,223.80 THB -98,340.00 -983.40

I64120535 1000001025 หจก.คลนีคิอลไดแอกโนสตคิส์ 3500006839 -2,600.00 THB -2,429.91 -24.30

1000001025 -2,600.00 THB -2,429.91 -24.30

1000001025 -2,600.00 THB -2,429.91 -24.30

311217400383 1000001026 บรษัิท คอสมา่ เทรดดิง้ จ ากดั 3500006913 -93,300.00 THB -87,196.26 -871.96

311217400507 1000001026 บรษัิท คอสมา่ เทรดดิง้ จ ากดั 3500006913 -6,500.00 THB -6,074.77 -60.75

311217401438 1000001026 บรษัิท คอสมา่ เทรดดิง้ จ ากดั 3500006913 -93,300.00 THB -87,196.26 -871.96

311217402324 1000001026 บรษัิท คอสมา่ เทรดดิง้ จ ากดั 3500006913 -93,300.00 THB -87,196.26 -871.96

1000001026 -286,400.00 THB -267,663.55 -2,676.63

1000001026 -286,400.00 THB -267,663.55 -2,676.63

21-12-015 1000001031 บรษัิท ซ.ีว.ี ลาบอราตอรีส่ ์จ ากดั 3500006483 -72,225.00 THB -67,500.00 -675.00

1000001031 -72,225.00 THB -67,500.00 -675.00

1000001031 -72,225.00 THB -67,500.00 -675.00

5448344785 1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จ ากดั 3500006925 -32,500.00 THB -30,373.83 -303.74

5448346742 1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จ ากดั 3500006925 -29,836.95 THB -27,885.00 -278.85

5448351250A 1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จ ากดั 3500006925 -10,272.00 THB -9,600.00 -96.00

5448355536A 1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จ ากดั 3500006925 -63,000.00 THB -58,878.50 -588.79

5448355577A 1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จ ากดั 3500006925 -12,000.00 THB -11,214.95 -112.15

5448355711 1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จ ากดั 3500006925 -32,500.00 THB -30,373.83 -303.74

5448356319 1000001032 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์ จ ากดั 3500006925 -27,869.22 THB -26,046.00 -260.46

1000001032 -207,978.17 THB -194,372.11 -1,943.73

1000001032 -207,978.17 THB -194,372.11 -1,943.73

5334996358 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -48,428.20 THB -45,260.00 -452.60

5334998703 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -153,288.20 THB -143,260.00 -1,432.60

5335060057 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -639,790.45 THB -597,935.00 -5,979.35

5335076933 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -449,721.00 THB -420,300.00 -4,203.00

5335083408 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -72,642.30 THB -67,890.00 -678.90

5335091558 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -689,989.50 THB -644,850.00 -6,448.50

5335138430 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -160,500.00 THB -150,000.00 -1,500.00

5335191536 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -2,381,071.00 THB -2,225,300.00 -22,253.00

5335193821 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -590,575.80 THB -551,940.00 -5,519.40

5335215044 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -31,115.60 THB -29,080.00 -290.80

5335291406 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -42,800.00 THB -40,000.00 -400.00

5335333500 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -16,804.35 THB -15,705.00 -157.05

5335336948A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -32,200.00 THB -30,093.46 -300.93

5335371708 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -764,959.05 THB -714,915.00 -7,149.15

5335371720 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -492,146.50 THB -459,950.00 -4,599.50

5335377771 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -36,979.20 THB -34,560.00 -345.60

5335383907 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -28,248.00 THB -26,400.00 -264.00

5335387224 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -160,500.00 THB -150,000.00 -1,500.00

5335392241 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -18,725.00 THB -17,500.00 -175.00

5335392897 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -184,908.84 THB -172,812.00 -1,728.12

5335415911 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -42,800.00 THB -40,000.00 -400.00

5335446018A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -45,000.00 THB -42,056.07 -420.56

5335453927A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -85,600.00 THB -80,000.00 -800.00

5335500829 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -486,850.00 THB -455,000.00 -4,550.00

5335500853 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -765,007.20 THB -714,960.00 -7,149.60

5335501022 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -102,720.00 THB -96,000.00 -960.00

5335531611 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -413,993.70 THB -386,910.00 -3,869.10

5335535466 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -45,261.00 THB -42,300.00 -423.00

5335540219 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -37,236.00 THB -34,800.00 -348.00

5335540865 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -29,788.80 THB -27,840.00 -278.40

5335541044 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -59,875.06 THB -55,958.00 -559.58

5335541340 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -46,266.80 THB -43,240.00 -432.40

5335541451 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -13,482.00 THB -12,600.00 -126.00

5335541608 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -28,462.00 THB -26,600.00 -266.00

5335542440 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -361,125.00 THB -337,500.00 -3,375.00

5335547544 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -3,745.00 THB -3,500.00 -35.00

5335547591 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -10,700.00 THB -10,000.00 -100.00

5335547981 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -26,750.00 THB -25,000.00 -250.00

5335553746 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -10,700.00 THB -10,000.00 -100.00

5335554091 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -14,124.00 THB -13,200.00 -132.00

5335555242 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -5,350.00 THB -5,000.00 -50.00

5335563022 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -17,231.28 THB -16,104.00 -161.04

5335563105 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -21,400.00 THB -20,000.00 -200.00

5335587737 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006528 -56,496.00 THB -52,800.00 -528.00

5335096386 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -765,007.20 THB -714,960.00 -7,149.60

5335178320 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -315,650.00 THB -295,000.00 -2,950.00

5335191550 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -515,365.50 THB -481,650.00 -4,816.50

5335191596 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -589,570.00 THB -551,000.00 -5,510.00

5335193119 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -413,993.70 THB -386,910.00 -3,869.10

5335211519 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -64,200.00 THB -60,000.00 -600.00

5335445424A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -105,000.00 THB -98,130.84 -981.31

5335473139A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -35,000.00 THB -32,710.28 -327.10

5335477846 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -222,243.27 THB -207,703.99 -2,077.04

5335484324 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -69,400.20 THB -64,860.00 -648.60

5335488158 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -179,867.00 THB -168,100.00 -1,681.00



5335488700 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -117,807.00 THB -110,100.00 -1,101.00

5335488722 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -252,520.00 THB -236,000.00 -2,360.00

5335488875 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -27,285.00 THB -25,500.00 -255.00

5335489323 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -192,600.00 THB -180,000.00 -1,800.00

5335490047 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -42,586.00 THB -39,800.00 -398.00

5335490315 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -433,350.00 THB -405,000.00 -4,050.00

5335490379 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -485,737.20 THB -453,960.00 -4,539.60

5335490385 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -486,850.00 THB -455,000.00 -4,550.00

5335490809 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -7,250.00 THB -6,775.70 -67.76

5335492117 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -76,612.00 THB -71,600.00 -716.00

5335496656 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -27,734.40 THB -25,920.00 -259.20

5335497835 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -60,000.25 THB -56,075.00 -560.75

5335499841 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -1,492.65 THB -1,395.00 -13.95

5335500870 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -488,455.00 THB -456,500.00 -4,565.00

5335504039 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -132,145.00 THB -123,500.00 -1,235.00

5335510947 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -61,632.00 THB -57,600.00 -576.00

5335512087 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -59,875.06 THB -55,958.00 -559.58

5335521829 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -35,500.00 THB -33,177.57 -331.78

5335525914A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -5,100.00 THB -4,766.36 -47.66

5335525947A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -1,200.00 THB -1,121.50 -11.22

5335535189A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -420,510.00 THB -393,000.00 -3,930.00

5335540533554022 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -6,762.40 THB -6,320.00 -63.20

5335540862 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -1,605.00 THB -1,500.00 -15.00

5335540864 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -13,482.00 THB -12,600.00 -126.00

5335551225 A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -15,247.50 THB -14,250.00 -142.50

5335551868A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -344,600.00 THB -322,056.07 -3,220.56

5335560603A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -253,500.00 THB -236,915.89 -2,369.16

5335584312A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -55,640.00 THB -52,000.00 -520.00

5335591875A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -210,000.00 THB -196,261.68 -1,962.62

5335604375A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -46,820.00 THB -43,757.01 -437.57

5335620085A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006541 -116,000.00 THB -108,411.21 -1,084.11

5335111552 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006542 -1,678,884.57 THB -1,569,051.00 -15,690.51

5335139568 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006542 -1,574,023.50 THB -1,471,050.00 -14,710.50

5335194645 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006542 -1,044,855.00 THB -976,500.00 -9,765.00

5335347299 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006969 -11,849.98 THB -11,074.75 -110.75

5335121816A 1000001034 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3500007026 -1,416.67 THB -1,323.99 -13.24

1000001034 -21,791,581.88 THB -20,365,964.37 -203,659.65

1000001034 -21,791,581.88 THB -20,365,964.37 -203,659.65

SA2201-017 1000001035 บรษัิท เดรเกอร ์เมดคิลั (ประเทศไทย)  จ ากดั 3500006869 -14,000.00 THB -13,084.11 -130.84

1000001035 -14,000.00 THB -13,084.11 -130.84

1000001035 -14,000.00 THB -13,084.11 -130.84

C2-22-02-0012781 1000001040 บรษัิท ฟจูฟิิลม์ บสิซเินส อนิโน เวชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006513 -49,354.28 THB -46,125.49 -461.25

C2-22-02-0012786 1000001040 บรษัิท ฟจูฟิิลม์ บสิซเินส อนิโน เวชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006513 -49,047.28 THB -45,838.58 -458.39

1000001040 -98,401.56 THB -91,964.07 -919.64

1000001040 -98,401.56 THB -91,964.07 -919.64

SX6502001613 1000001042 บรษัิท กบิไทย จ ากดั 3500006840 -76,398.00 THB -71,400.00 -714.00

1000001042 -76,398.00 THB -71,400.00 -714.00

1000001042 -76,398.00 THB -71,400.00 -714.00

100317822 1000001049 บรษัิท เจ เอส วชิั่น จ ากดั 3500006926 -57,780.00 THB -54,000.00 -540.00

100318372 1000001049 บรษัิท เจ เอส วชิั่น จ ากดั 3500006926 -18,725.00 THB -17,500.00 -175.00

100318494 1000001049 บรษัิท เจ เอส วชิั่น จ ากดั 3500006926 -14,712.50 THB -13,750.00 -137.50

100319245 1000001049 บรษัิท เจ เอส วชิั่น จ ากดั 3500006926 -11,770.00 THB -11,000.00 -110.00

100319352 1000001049 บรษัิท เจ เอส วชิั่น จ ากดั 3500006926 -11,770.00 THB -11,000.00 -110.00

100319542 1000001049 บรษัิท เจ เอส วชิั่น จ ากดั 3500006926 -57,780.00 THB -54,000.00 -540.00

1000001049 -172,537.50 THB -161,250.00 -1,612.50

1000001049 -172,537.50 THB -161,250.00 -1,612.50

IV6410-0766 1000001056 บรษัิท แล็บมาสเตอร ์แอด๊วานซ ์จ ากดั 3500006514 -7,200.00 THB -6,728.97 -67.29

IV6410-0894 1000001056 บรษัิท แล็บมาสเตอร ์แอด๊วานซ ์จ ากดั 3500006514 -48,000.00 THB -44,859.81 -448.60

IV6411-1192 1000001056 บรษัิท แล็บมาสเตอร ์แอด๊วานซ ์จ ากดั 3500006514 -54,000.00 THB -50,467.29 -504.67

IV6411-1518 1000001056 บรษัิท แล็บมาสเตอร ์แอด๊วานซ ์จ ากดั 3500006514 -3,900.00 THB -3,644.86 -36.45

IV6501-0577 1000001056 บรษัิท แล็บมาสเตอร ์แอด๊วานซ ์จ ากดั 3500006514 -5,500.00 THB -5,140.19 -51.40

1000001056 -118,600.00 THB -110,841.12 -1,108.41

1000001056 -118,600.00 THB -110,841.12 -1,108.41

31799 1000001058 บรษัิท เมดคิอลแคร ์จ ากดั 3500006484 -6,250.00 THB -5,841.12 -58.41

1000001058 -6,250.00 THB -5,841.12 -58.41

1000001058 -6,250.00 THB -5,841.12 -58.41

1436936 1000001059 บรษัิท เมดทิอป จ ากดั 3500006941 -110,000.00 THB -102,803.74 -1,028.04

1441765 1000001059 บรษัิท เมดทิอป จ ากดั 3500006941 -30,500.00 THB -28,504.67 -285.05

1445174 1000001059 บรษัิท เมดทิอป จ ากดั 3500006941 -30,500.00 THB -28,504.67 -285.05

1446247 1000001059 บรษัิท เมดทิอป จ ากดั 3500006941 -38,520.00 THB -36,000.00 -360.00

1446341 1000001059 บรษัิท เมดทิอป จ ากดั 3500006941 -210,000.00 THB -196,261.68 -1,962.62

1000001059 -419,520.00 THB -392,074.76 -3,920.76

1000001059 -419,520.00 THB -392,074.76 -3,920.76

101211101263 1000001063 บรษัิท เมดไลน ์จ ากดั 3500006914 -8,900.00 THB -8,317.76 -83.18

102211101273 1000001063 บรษัิท เมดไลน ์จ ากดั 3500006914 -6,420.00 THB -6,000.00 -60.00

105211100704 1000001063 บรษัิท เมดไลน ์จ ากดั 3500006914 -21,300.00 THB -19,906.54 -199.07

105211100806 1000001063 บรษัิท เมดไลน ์จ ากดั 3500006914 -74,000.00 THB -69,158.88 -691.59

105211200479 1000001063 บรษัิท เมดไลน ์จ ากดั 3500006914 -15,975.00 THB -14,929.91 -149.30

106211100160 1000001063 บรษัิท เมดไลน ์จ ากดั 3500006914 -27,178.00 THB -25,400.00 -254.00

1000001063 -153,773.00 THB -143,713.09 -1,437.14

1000001063 -153,773.00 THB -143,713.09 -1,437.14

ML21041603 1000001065 บรษัิท แมคโครฟารแ์ลบ จ ากดั 3500006915 -17,500.00 THB -16,355.14 -163.55

ML21060913 1000001065 บรษัิท แมคโครฟารแ์ลบ จ ากดั 3500006915 -12,500.00 THB -11,682.24 -116.82

ML21081532 1000001065 บรษัิท แมคโครฟารแ์ลบ จ ากดั 3500006915 -8,000.00 THB -7,476.64 -74.77

ML21082470 1000001065 บรษัิท แมคโครฟารแ์ลบ จ ากดั 3500006915 -40,000.00 THB -37,383.18 -373.83

ML21092209 1000001065 บรษัิท แมคโครฟารแ์ลบ จ ากดั 3500006915 -12,500.00 THB -11,682.24 -116.82

ML21102795 1000001065 บรษัิท แมคโครฟารแ์ลบ จ ากดั 3500006915 -7,000.00 THB -6,542.06 -65.42



ML21031781 1000001065 บรษัิท แมคโครฟารแ์ลบ จ ากดั 3500006915 -17,500.00 THB -16,355.14 -163.55

1000001065 -115,000.00 THB -107,476.64 -1,074.76

1000001065 -115,000.00 THB -107,476.64 -1,074.76

MG6411-0186 1000001066 บรษัิท เอ็มพ ีเมดกรุ๊ป จ ากดั 3500006485 -5,000.00 THB -4,672.90 -46.73

1000001066 -5,000.00 THB -4,672.90 -46.73

1000001066 -5,000.00 THB -4,672.90 -46.73

DIS211227-221 1000001082 บรษัิท ฟารม์าดกิา จ ากดั 3500006841 -16,350.00 THB -15,280.37 -152.80

1000001082 -16,350.00 THB -15,280.37 -152.80

1000001082 -16,350.00 THB -15,280.37 -152.80

6405412 1000001084 บรษัิท ฟารม์า่ อนิโนวา จ ากดั 3500006898 -28,500.00 THB -26,635.51 -266.36

6406503 1000001084 บรษัิท ฟารม์า่ อนิโนวา จ ากดั 3500006898 -4,908.00 THB -4,586.92 -45.87

6406668 1000001084 บรษัิท ฟารม์า่ อนิโนวา จ ากดั 3500006898 -35,625.00 THB -33,294.39 -332.94

6406955 1000001084 บรษัิท ฟารม์า่ อนิโนวา จ ากดั 3500006898 -5,600.00 THB -5,233.64 -52.34

6407504 1000001084 บรษัิท ฟารม์า่ อนิโนวา จ ากดั 3500006898 -8,180.00 THB -7,644.86 -76.45

1000001084 -82,813.00 THB -77,395.32 -773.96

1000001084 -82,813.00 THB -77,395.32 -773.96

IV6412-14613 1000001086 บรษัิท ไพรม ์เมดคิอล จ ากดั 3500006927 -5,000.00 THB -4,672.90 -46.73

IV6412-14662 1000001086 บรษัิท ไพรม ์เมดคิอล จ ากดั 3500006927 -7,500.00 THB -7,009.35 -70.09

IV6412-15113 1000001086 บรษัิท ไพรม ์เมดคิอล จ ากดั 3500006927 -17,100.00 THB -15,981.31 -159.81

IV6501-0271 1000001086 บรษัิท ไพรม ์เมดคิอล จ ากดั 3500006927 -55,640.00 THB -52,000.00 -520.00

1000001086 -85,240.00 THB -79,663.56 -796.63

1000001086 -85,240.00 THB -79,663.56 -796.63

2021121818 1000001088 บรษัิท พรอส ฟารม์า จ ากดั 3500006899 -37,500.00 THB -35,046.73 -350.47

INV-L-IM\2021121 1000001088 บรษัิท พรอส ฟารม์า จ ากดั 3500006899 -6,900.00 THB -6,448.60 -64.49

1000001088 -44,400.00 THB -41,495.33 -414.96

1000001088 -44,400.00 THB -41,495.33 -414.96

066890 1000001093 หา้งหุน้สว่นจ ากดั อาร ์ซ ีเอ็ม  ซัพพลายส์ 3500006515 -60,990.00 THB -57,000.00 -570.00

066935 1000001093 หา้งหุน้สว่นจ ากดั อาร ์ซ ีเอ็ม  ซัพพลายส์ 3500006515 -12,840.00 THB -12,000.00 -120.00

1000001093 -73,830.00 THB -69,000.00 -690.00

1000001093 -73,830.00 THB -69,000.00 -690.00

SM.64-12-0582 1000001101 หา้งหุน้สว่นจ ากดั สมุน เมดคิอล 3500006842 -1,750.00 THB -1,635.51 -16.36

1000001101 -1,750.00 THB -1,635.51 -16.36

1000001101 -1,750.00 THB -1,635.51 -16.36

101211101127 1000001115 บรษัิท ยนูซีัน จ ากดั 3500006870 -6,800.00 THB -6,355.14 -63.55

101211201679 1000001115 บรษัิท ยนูซีัน จ ากดั 3500006870 -8,500.00 THB -7,943.93 -79.44

1000001115 -15,300.00 THB -14,299.07 -142.99

1000001115 -15,300.00 THB -14,299.07 -142.99

644101 1000001116 บรษัิท ย.ูพ.ีเมดคิอล ซอลเตอร ์จ ากดั 3500006900 -5,136.00 THB -4,800.00 -48.00

650054 1000001116 บรษัิท ย.ูพ.ีเมดคิอล ซอลเตอร ์จ ากดั 3500006900 -9,500.00 THB -8,878.50 -88.79

1000001116 -14,636.00 THB -13,678.50 -136.79

1000001116 -14,636.00 THB -13,678.50 -136.79

14351 1000001117 บรษัิท ยไูนเทค ซายน ์จ ากดั 3500006871 -27,445.50 THB -25,650.00 -256.50

1000001117 -27,445.50 THB -25,650.00 -256.50

1000001117 -27,445.50 THB -25,650.00 -256.50

64070531 1000001119 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วอรด์ เมดกิ   3500006843 -14,445.00 THB -13,500.00 -135.00

1000001119 -14,445.00 THB -13,500.00 -135.00

1000001119 -14,445.00 THB -13,500.00 -135.00

IVZ6409-0473 1000001123 บรษัิท ซ ีเมดคิ จ ากดั 3500006872 -20,000.00 THB -18,691.59 -186.92

1000001123 -20,000.00 THB -18,691.59 -186.92

1000001123 -20,000.00 THB -18,691.59 -186.92

1168329766 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -676,775.00 THB -632,500.00 -6,325.00

1168398441 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -629,160.00 THB -588,000.00 -5,880.00

1168400337 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -182,873.70 THB -170,910.00 -1,709.10

1168401296 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -641,711.10 THB -599,730.00 -5,997.30

1168419885 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -310,214.40 THB -289,920.00 -2,899.20

1168420989 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -1,649,940.00 THB -1,542,000.00 -15,420.00

1168500019 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -294,678.00 THB -275,400.00 -2,754.00

1168526106 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -10,200.00 THB -9,532.71 -95.33

1168624234 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -7,900.00 THB -7,900.00 -79.00

1168652328 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -90,000.00 THB -84,112.15 -841.12

1168674648 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -66,875.00 THB -62,500.00 -625.00

1168676268 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -219,885.00 THB -205,500.00 -2,055.00

1168677119 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -64,799.20 THB -60,560.00 -605.60

1168687683 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -4,875.00 THB -4,875.00 -48.75

1168689218 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -283,849.60 THB -265,280.00 -2,652.80

1168692777 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -9,095.00 THB -8,500.00 -85.00

1168703755 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -28,218.40 THB -26,372.34 -263.72

1168704833 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -130,968.00 THB -122,400.00 -1,224.00

1168705070 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -9,116.40 THB -8,520.00 -85.20

1168710905 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -493,104.15 THB -460,845.00 -4,608.45

1168711095 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -4,012.50 THB -3,750.00 -37.50

1168711552 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -365,747.40 THB -341,820.00 -3,418.20

1168712828 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -43,335.00 THB -40,500.00 -405.00

1168720147 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -137,473.60 THB -128,480.00 -1,284.80

1168721071 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -31,672.00 THB -29,600.00 -296.00

1168721309 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -385,200.00 THB -360,000.00 -3,600.00

1168721758 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -102,934.00 THB -96,200.00 -962.00

1168721812 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -67,410.00 THB -63,000.00 -630.00

1168722429 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -1,403.84 THB -1,312.00 -13.12

1168722851 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -112,457.00 THB -105,100.00 -1,051.00

1168723375 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -21,442.80 THB -20,040.00 -200.40

1168723452 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -38,070.60 THB -35,580.00 -355.80

1168723499 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -28,248.00 THB -26,400.00 -264.00

1168723996 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -288,900.00 THB -270,000.00 -2,700.00

1168727078 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -2,134.65 THB -1,995.00 -19.95

1168736679 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -214,000.00 THB -200,000.00 -2,000.00

1168738177 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -452,396.00 THB -422,800.00 -4,228.00

1168738370 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -120,760.20 THB -112,860.00 -1,128.60



1168744080 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -6,420.00 THB -6,000.00 -60.00

1168744111 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -74,814.40 THB -69,920.00 -699.20

1168744749 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -70,620.00 THB -66,000.00 -660.00

1168745176 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -19,260.00 THB -18,000.00 -180.00

1168745225 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -308,160.00 THB -288,000.00 -2,880.00

1168745915 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -102,720.00 THB -96,000.00 -960.00

1168746223 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -66,768.00 THB -62,400.00 -624.00

1168746273 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -25,466.00 THB -23,800.00 -238.00

1168746465 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -90,907.20 THB -84,960.00 -849.60

1168746883 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -22,363.00 THB -20,900.00 -209.00

1168746885 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -10,357.60 THB -9,680.00 -96.80

1168748301 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -55,640.00 THB -52,000.00 -520.00

1168750152 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -494,340.00 THB -462,000.00 -4,620.00

1168750971 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -52,430.00 THB -49,000.00 -490.00

1168752715 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -3,000.00 THB -2,803.74 -28.04

1168752717 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -3,000.00 THB -2,803.74 -28.04

1168753903 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006526 -27,285.00 THB -25,500.00 -255.00

1168121100 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -13,000.50 THB -12,150.00 -121.50

1168543440 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -67,410.00 THB -63,000.00 -630.00

1168549137 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -220,687.50 THB -206,250.00 -2,062.50

1168549404 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -64,200.00 THB -60,000.00 -600.00

1168549733 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -6,687.50 THB -6,250.00 -62.50

1168552081 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -104,474.80 THB -97,640.00 -976.40

1168553768 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -17,655.00 THB -16,500.00 -165.00

1168553974 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -15,750.40 THB -14,720.00 -147.20

1168554225 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -24,984.50 THB -23,350.00 -233.50

1168558879 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -42,800.00 THB -40,000.00 -400.00

1168559255 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -249,096.00 THB -232,800.00 -2,328.00

1168562619 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -240,450.40 THB -224,720.00 -2,247.20

1168564568 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -21,400.00 THB -20,000.00 -200.00

1168566031 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -194,312.00 THB -181,600.00 -1,816.00

1168566622 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -475,644.96 THB -444,528.00 -4,445.28

1168566698 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -200,946.00 THB -187,800.00 -1,878.00

1168567044 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -34,224.00 THB -31,985.05 -319.85

1168571852 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -4,066.00 THB -3,800.00 -38.00

1168601589 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -178,476.00 THB -166,800.00 -1,668.00

1168602075 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -12,840.00 THB -12,000.00 -120.00

1168613402 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -19,260.00 THB -18,000.00 -180.00

1168613556 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -166,064.00 THB -155,200.00 -1,552.00

1168613597 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -66,727.34 THB -62,362.00 -623.62

1168613640 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -7,439.71 THB -6,953.00 -69.53

1168614535 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -52,965.00 THB -49,500.00 -495.00

1168614805 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -11,941.20 THB -11,160.00 -111.60

1168615047 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -235,400.00 THB -220,000.00 -2,200.00

1168615281 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -74,193.80 THB -69,340.00 -693.40

1168615386 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -1,369.60 THB -1,280.00 -12.80

1168615508 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -5,630.34 THB -5,262.00 -52.62

1168615580 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -449,400.00 THB -420,000.00 -4,200.00

1168616054 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -57,780.00 THB -54,000.00 -540.00

1168621652 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -48,150.00 THB -45,000.00 -450.00

1168622194 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -192,600.00 THB -180,000.00 -1,800.00

1168624035 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -21,346.50 THB -19,950.00 -199.50

1168624219 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -72,428.30 THB -67,690.00 -676.90

1168624245 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -398,040.00 THB -372,000.00 -3,720.00

1168624286 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -167,990.00 THB -157,000.00 -1,570.00

1168624426 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -97,840.80 THB -91,440.00 -914.40

1168624694 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -146,194.10 THB -136,630.00 -1,366.30

1168624726 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -38,862.40 THB -36,320.00 -363.20

1168624818 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -40,317.60 THB -37,680.00 -376.80

1168624859 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -128,400.00 THB -120,000.00 -1,200.00

1168625186 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -10,031.25 THB -9,375.00 -93.75

1168625789 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -28,349.65 THB -26,495.00 -264.95

1168625928 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -53,328.80 THB -49,840.00 -498.40

1168626403 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -59,064.00 THB -55,200.00 -552.00

1168626441 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -126,260.00 THB -118,000.00 -1,180.00

1168626996 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -144,450.00 THB -135,000.00 -1,350.00

1168627370 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -79,447.50 THB -74,250.00 -742.50

1168627632 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -91,485.00 THB -85,500.00 -855.00

1168627854 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -46,759.00 THB -43,700.00 -437.00

1168630768 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -50,846.40 THB -47,520.00 -475.20

1168632034 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -4,686.60 THB -4,380.00 -43.80

1168637435 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -22,470.00 THB -21,000.00 -210.00

1168648951 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -72,332.00 THB -67,600.00 -676.00

1168652569 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -16,906.00 THB -15,800.00 -158.00

1168659149 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -98,440.00 THB -92,000.00 -920.00

1168667235 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -26,835.60 THB -25,080.00 -250.80

1168674469 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -387,768.00 THB -362,400.00 -3,624.00

1168674634 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -367,010.00 THB -343,000.00 -3,430.00

1168676220 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -4,012.50 THB -3,750.00 -37.50

1168709639 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -133,454.68 THB -124,724.00 -1,247.24

1168709649 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -116,202.00 THB -108,600.00 -1,086.00

1168714260 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -114,000.00 THB -106,542.06 -1,065.42

1168715301 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -75,550.56 THB -70,608.00 -706.08

1168721407 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -22,470.00 THB -21,000.00 -210.00

1168725683 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -431,424.00 THB -403,200.00 -4,032.00



4116502789 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006527 -136,104.00 THB -127,200.00 -1,272.00

1168482151 1000001124 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั 3500006955 -5,550.00 THB -5,550.00 -55.50

1000001124 -17,070,070.53 THB -15,954,535.79 -159,545.36

1000001124 -17,070,070.53 THB -15,954,535.79 -159,545.36

RE6500026 1000001125 ท ีเอ็ม ฟารม์า 3500006873 -2,775.00 THB -2,775.00 -27.75

1000001125 -2,775.00 THB -2,775.00 -27.75

1000001125 -2,775.00 THB -2,775.00 -27.75

IV6409175 1000001139 บรษัิท แอปคาร ์ฟารม์าแลป  (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006901 -50,000.00 THB -46,728.97 -467.29

IV6410682 1000001139 บรษัิท แอปคาร ์ฟารม์าแลป  (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006901 -62,500.00 THB -58,411.21 -584.11

IV6412762 1000001139 บรษัิท แอปคาร ์ฟารม์าแลป  (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006901 -50,000.00 THB -46,728.97 -467.29

1000001139 -162,500.00 THB -151,869.15 -1,518.69

1000001139 -162,500.00 THB -151,869.15 -1,518.69

645246 1000001146 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วอีาร ์ซัพพอรต์ 3500006942 -12,750.00 THB -11,915.89 -119.16

645247 1000001146 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วอีาร ์ซัพพอรต์ 3500006942 -13,000.00 THB -12,149.53 -121.50

645473 1000001146 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วอีาร ์ซัพพอรต์ 3500006942 -8,500.00 THB -7,943.93 -79.44

646213 1000001146 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วอีาร ์ซัพพอรต์ 3500006942 -26,350.00 THB -24,626.17 -246.26

646214 1000001146 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วอีาร ์ซัพพอรต์ 3500006942 -30,000.00 THB -28,037.38 -280.37

646294 1000001146 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วอีาร ์ซัพพอรต์ 3500006942 -3,200.00 THB -2,990.65 -29.91

6464887 1000001146 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วอีาร ์ซัพพอรต์ 3500006942 -9,600.00 THB -8,971.96 -89.72

646608 1000001146 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วอีาร ์ซัพพอรต์ 3500006942 -9,600.00 THB -8,971.96 -89.72

646609 1000001146 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วอีาร ์ซัพพอรต์ 3500006942 -3,200.00 THB -2,990.65 -29.91

646886 1000001146 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วอีาร ์ซัพพอรต์ 3500006942 -3,200.00 THB -2,990.65 -29.91

646973 1000001146 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วอีาร ์ซัพพอรต์ 3500006942 -9,600.00 THB -8,971.96 -89.72

647012 1000001146 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วอีาร ์ซัพพอรต์ 3500006942 -6,000.00 THB -5,607.48 -56.07

647037 1000001146 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วอีาร ์ซัพพอรต์ 3500006942 -9,100.00 THB -8,504.67 -85.05

647038 1000001146 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วอีาร ์ซัพพอรต์ 3500006942 -7,200.00 THB -6,728.97 -67.29

1000001146 -151,300.00 THB -141,401.85 -1,414.03

1000001146 -151,300.00 THB -141,401.85 -1,414.03

2060000889 1000001151 บรษัิท กรุงเทพดสุติเวชการ  จ ากดั (มหาชน) 3500006486 -67,500.00 THB -63,084.11 -630.84

1000001151 -67,500.00 THB -63,084.11 -630.84

1000001151 -67,500.00 THB -63,084.11 -630.84

IV20210968 1000001155 บรษัิท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์อนิสตรูเมนท ์จ ากดั 3500006470 -56,700,000.00 THB -52,990,654.21 -529,906.54

004.รพ.06.65/152 1000001155 บรษัิท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์อนิสตรูเมนท ์จ ากดั 3500007037 -344,540.00 THB -322,000.00 -3,220.00

1000001155 -57,044,540.00 THB -53,312,654.21 -533,126.54

1000001155 -57,044,540.00 THB -53,312,654.21 -533,126.54

IV6501-00118 1000001237 บรษัิท ดไีวซ ์อนิโนเวชั่น จ ากดั 3500006874 -4,800.00 THB -4,485.98 -44.86

1000001237 -4,800.00 THB -4,485.98 -44.86

1000001237 -4,800.00 THB -4,485.98 -44.86

6405052 1000001246 บรษัิท เมดไิทม ์จ ากดั 3500006916 -191,208.00 THB -178,699.07 -1,786.99

6405619 1000001246 บรษัิท เมดไิทม ์จ ากดั 3500006916 -101,307.00 THB -94,679.44 -946.79

1000001246 -292,515.00 THB -273,378.51 -2,733.78

1000001246 -292,515.00 THB -273,378.51 -2,733.78

INV650311297 1000001257 บรษัิท ทงิคเ์น็ต จ ากดั 3500006844 -58,550.40 THB -54,720.00 -547.20

1000001257 -58,550.40 THB -54,720.00 -547.20

1000001257 -58,550.40 THB -54,720.00 -547.20

PC2564110196 1000001266 บรษัิท ไพสซ์สี เมดคิอล จ ากดั 3500006875 -140,400.00 THB -131,214.95 -1,312.15

1000001266 -140,400.00 THB -131,214.95 -1,312.15

1000001266 -140,400.00 THB -131,214.95 -1,312.15

INV6501006 1000002355 บรษัิท เอ็นเนอรเ์จตคิ จ ากดั 3500006845 -91,485.00 THB -85,500.00 -855.00

1000002355 -91,485.00 THB -85,500.00 -855.00

1000002355 -91,485.00 THB -85,500.00 -855.00

2022076 1000002374 บรษัิท ยไูนเต็ด บสิซเินส โซลชูั่นส ์ จ ากดั 3500006487 -3,975,000.00 THB -3,714,953.27 -37,149.53

1000002374 -3,975,000.00 THB -3,714,953.27 -37,149.53

1000002374 -3,975,000.00 THB -3,714,953.27 -37,149.53

IV65/0815 1000002380 บรษัิท ตยิะ มาสเตอร ์ซสิเต็มส ์ จ ากดั 3500006846 -42,800.00 THB -40,000.00 -400.00

1000002380 -42,800.00 THB -40,000.00 -400.00

1000002380 -42,800.00 THB -40,000.00 -400.00

202202006 1000002413 บจก. ยทูลิติี ้บสิเินส อลัลายแอนซ์ 3500006516 -101,626.00 THB -94,977.57 -949.78

21/12-011 1000002413 บจก. ยทูลิติี ้บสิเินส อลัลายแอนซ์ 3500006516 -101,626.00 THB -94,977.57 -949.78

44490 1000002413 บจก. ยทูลิติี ้บสิเินส อลัลายแอนซ์ 3500006516 -101,626.00 THB -94,977.57 -949.78

1000002413 -304,878.00 THB -284,932.71 -2,849.34

1000002413 -304,878.00 THB -284,932.71 -2,849.34

IVC6410-0162 1000002425 บรษัิท ซ-ีเทรดเดอร ์จ ากดั 3500006876 -16,050.00 THB -15,000.00 -150.00

1000002425 -16,050.00 THB -15,000.00 -150.00

1000002425 -16,050.00 THB -15,000.00 -150.00

IV2201000001 1000002438 บรษัิท ไทย เทคโนโลย ีแอนด ์เดเวลลอป เมนท ์จ ากดั 3500006471 -63,333.33 THB -59,190.03 -591.90

1000002438 -63,333.33 THB -59,190.03 -591.90

1000002438 -63,333.33 THB -59,190.03 -591.90

IV2112012 1000002439 บรษัิท เคเจ. ชมภภัูณฑ ์ เมดคิอล จ ากดั 3500006847 -199,000.00 THB -185,981.31 -1,859.81

1000002439 -199,000.00 THB -185,981.31 -1,859.81

1000002439 -199,000.00 THB -185,981.31 -1,859.81

SI01116400140 1000002452 บรษัิทไบโอแอคทฟี  จ ากดั 3500006877 -422,650.00 THB -395,000.00 -3,950.00

1000002452 -422,650.00 THB -395,000.00 -3,950.00

1000002452 -422,650.00 THB -395,000.00 -3,950.00

IV6408/100 1000002460 บรษัิทเอ.เอ็น.เอช.  ไซเอ็นทฟิิค  มารเ์ก็ตติง้ จ ากดั 3500006488 -7,757.50 THB -7,250.00 -72.50

1000002460 -7,757.50 THB -7,250.00 -72.50

1000002460 -7,757.50 THB -7,250.00 -72.50

5221002224 1000002461 บรษัิท แอบ๊บอต เมดคิลั (ประเทศไทย)  จ ากดั 3500006917 -154,000.00 THB -143,925.23 -1,439.25

5221002251 1000002461 บรษัิท แอบ๊บอต เมดคิลั (ประเทศไทย)  จ ากดั 3500006917 -57,500.00 THB -53,738.32 -537.38

5221002260 1000002461 บรษัิท แอบ๊บอต เมดคิลั (ประเทศไทย)  จ ากดั 3500006917 -277,000.00 THB -258,878.50 -2,588.79

5221002264 1000002461 บรษัิท แอบ๊บอต เมดคิลั (ประเทศไทย)  จ ากดั 3500006917 -338,000.00 THB -315,887.85 -3,158.88

1000002461 -826,500.00 THB -772,429.90 -7,724.30

1000002461 -826,500.00 THB -772,429.90 -7,724.30

IV0001340 1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากดั 3500006928 -11,000.00 THB -10,280.37 -102.80

IV0001350 1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากดั 3500006928 -21,000.00 THB -19,626.17 -196.26

IV0001353 1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากดั 3500006928 -55,000.00 THB -51,401.87 -514.02

IV0001376 1000002464 บรษัิท โคตสิ เฮลทแ์คร ์จ ากดั 3500006928 -33,000.00 THB -30,841.12 -308.41

1000002464 -120,000.00 THB -112,149.53 -1,121.49

1000002464 -120,000.00 THB -112,149.53 -1,121.49



331217401235 1000002480 บรษัิท บเีจเอช เมดคิอล จ ากดั 3500006918 -42,000.00 THB -39,252.34 -392.52

1000002480 -42,000.00 THB -39,252.34 -392.52

1000002480 -42,000.00 THB -39,252.34 -392.52

STM8477+65010021 1000002486 บรษัิท สวสัด ีเมดคิอล 2011  (ไทยแลนด)์ จ ากดั 3500006848 -9,000.00 THB -8,411.21 -84.11

1000002486 -9,000.00 THB -8,411.21 -84.11

1000002486 -9,000.00 THB -8,411.21 -84.11

IV21015926 1000002491 บรษัิท ไบโอคอททอน จ ากดั 3500006919 -5,600.00 THB -5,233.64 -52.34

IV21016120 1000002491 บรษัิท ไบโอคอททอน จ ากดั 3500006919 -5,600.00 THB -5,233.64 -52.34

IV21018325 1000002491 บรษัิท ไบโอคอททอน จ ากดั 3500006919 -3,000.00 THB -2,803.74 -28.04

IV21018465 1000002491 บรษัิท ไบโอคอททอน จ ากดั 3500006919 -7,500.00 THB -7,009.35 -70.09

1000002491 -21,700.00 THB -20,280.37 -202.81

1000002491 -21,700.00 THB -20,280.37 -202.81

ORV6412031 1000002498 บรษัิทเซอรไ์คลฟ์ จ ากดั 3500006878 -4,280.00 THB -4,000.00 -40.00

1000002498 -4,280.00 THB -4,000.00 -40.00

1000002498 -4,280.00 THB -4,000.00 -40.00

212143811 1000002502 บรษัิท เซ็นทรัลโพลเีทรดดิง้ จ ากดั 3500006902 -51,360.00 THB -48,000.00 -480.00

212143812 1000002502 บรษัิท เซ็นทรัลโพลเีทรดดิง้ จ ากดั 3500006902 -63,750.00 THB -59,579.44 -595.79

212148658 1000002502 บรษัิท เซ็นทรัลโพลเีทรดดิง้ จ ากดั 3500006902 -8,775.00 THB -8,200.93 -82.01

212149929 1000002502 บรษัิท เซ็นทรัลโพลเีทรดดิง้ จ ากดั 3500006902 -2,800.00 THB -2,616.82 -26.17

212150010 1000002502 บรษัิท เซ็นทรัลโพลเีทรดดิง้ จ ากดั 3500006902 -5,500.00 THB -5,140.19 -51.40

1000002502 -132,185.00 THB -123,537.38 -1,235.37

1000002502 -132,185.00 THB -123,537.38 -1,235.37

4046136 1000002504 บรษัิท เอ็ดวารด์ส ์ไลฟ์ไซเอ็นซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั 3500006903 -27,000.00 THB -25,233.64 -252.34

4046313 1000002504 บรษัิท เอ็ดวารด์ส ์ไลฟ์ไซเอ็นซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั 3500006903 -45,000.00 THB -42,056.07 -420.56

4046512 1000002504 บรษัิท เอ็ดวารด์ส ์ไลฟ์ไซเอ็นซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั 3500006903 -25,000.00 THB -23,364.49 -233.64

1000002504 -97,000.00 THB -90,654.20 -906.54

1000002504 -97,000.00 THB -90,654.20 -906.54

ซ.65/05447 1000002508 กองควบคมุวตัถเุสพตดิ ส านักงานคณะ กรรมการอาหารและยา 3500006849 -2,530.00 THB 0.00 0.00

ซ.65/05448 1000002508 กองควบคมุวตัถเุสพตดิ ส านักงานคณะ กรรมการอาหารและยา 3500006849 -1,050.00 THB 0.00 0.00

ซ.65/05449 1000002508 กองควบคมุวตัถเุสพตดิ ส านักงานคณะ กรรมการอาหารและยา 3500006849 -10,800.00 THB 0.00 0.00

ซ.65/05450 1000002508 กองควบคมุวตัถเุสพตดิ ส านักงานคณะ กรรมการอาหารและยา 3500006849 -3,750.00 THB 0.00 0.00

ซ.65/05451 1000002508 กองควบคมุวตัถเุสพตดิ ส านักงานคณะ กรรมการอาหารและยา 3500006849 -1,300.00 THB 0.00 0.00

ซ.65/05452 1000002508 กองควบคมุวตัถเุสพตดิ ส านักงานคณะ กรรมการอาหารและยา 3500006849 -4,800.00 THB 0.00 0.00

ซ.65/05453 1000002508 กองควบคมุวตัถเุสพตดิ ส านักงานคณะ กรรมการอาหารและยา 3500006849 -52,560.00 THB 0.00 0.00

ซ.65/05454 1000002508 กองควบคมุวตัถเุสพตดิ ส านักงานคณะ กรรมการอาหารและยา 3500006849 -15,990.00 THB 0.00 0.00

ซ.65/05455 1000002508 กองควบคมุวตัถเุสพตดิ ส านักงานคณะ กรรมการอาหารและยา 3500006849 -38,250.00 THB 0.00 0.00

ซ.65/05456 1000002508 กองควบคมุวตัถเุสพตดิ ส านักงานคณะ กรรมการอาหารและยา 3500006849 -3,900.00 THB 0.00 0.00

ซ.65/05457 1000002508 กองควบคมุวตัถเุสพตดิ ส านักงานคณะ กรรมการอาหารและยา 3500006849 -210,000.00 THB 0.00 0.00

ซ.65/05458 1000002508 กองควบคมุวตัถเุสพตดิ ส านักงานคณะ กรรมการอาหารและยา 3500006849 -910.00 THB 0.00 0.00

ซ.65/05785 1000002508 กองควบคมุวตัถเุสพตดิ ส านักงานคณะ กรรมการอาหารและยา 3500006849 -16,960.00 THB 0.00 0.00

ซ.65/05786 1000002508 กองควบคมุวตัถเุสพตดิ ส านักงานคณะ กรรมการอาหารและยา 3500006849 -77,700.00 THB 0.00 0.00

1000002508 -440,500.00 THB 0.00 0.00

1000002508 -440,500.00 THB 0.00 0.00

AR211104067 1000002511 บรษัิทโฟนกิซ ์จ ากดั 3500006904 -9,924.25 THB -9,275.00 -92.75

AR211104313 1000002511 บรษัิทโฟนกิซ ์จ ากดั 3500006904 -15,579.20 THB -14,560.00 -145.60

1000002511 -25,503.45 THB -23,835.00 -238.35

1000002511 -25,503.45 THB -23,835.00 -238.35

IV21097 1000002514 บรษัิทโกลบอล เมดเิคลิ โซลชูั่น (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006517 -118,084.00 THB -110,358.88 -1,103.59

IV21164 1000002514 บรษัิทโกลบอล เมดเิคลิ โซลชูั่น (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006517 -3,300.00 THB -3,084.11 -30.84

IV21165 1000002514 บรษัิทโกลบอล เมดเิคลิ โซลชูั่น (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006517 -83,810.00 THB -78,327.10 -783.27

1000002514 -205,194.00 THB -191,770.09 -1,917.70

1000002514 -205,194.00 THB -191,770.09 -1,917.70

25422 1000002516 บรษัิทยอี ีเมดคิอล ซสิเต็มส ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006518 -240,000.00 THB -224,299.07 -2,242.99

1000002516 -240,000.00 THB -224,299.07 -2,242.99

1000002516 -240,000.00 THB -224,299.07 -2,242.99

21IN08102322 1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส ์ จ ากดั (มหาชน) 3500006929 -8,800.00 THB -8,224.30 -82.24

21IN08111207 1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส ์ จ ากดั (มหาชน) 3500006929 -15,600.00 THB -14,579.44 -145.79

21IN08111208 1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส ์ จ ากดั (มหาชน) 3500006929 -15,600.00 THB -14,579.44 -145.79

21IN08111849 1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส ์ จ ากดั (มหาชน) 3500006929 -14,500.00 THB -13,551.40 -135.51

21IN08112231 1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส ์ จ ากดั (มหาชน) 3500006929 -29,000.00 THB -27,102.80 -271.03

21IN08112871 1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส ์ จ ากดั (มหาชน) 3500006929 -16,000.00 THB -14,953.27 -149.53

21IN08120204 1000002517 บรษัิทเยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส ์ จ ากดั (มหาชน) 3500006929 -29,000.00 THB -27,102.80 -271.03

1000002517 -128,500.00 THB -120,093.45 -1,200.92

1000002517 -128,500.00 THB -120,093.45 -1,200.92

IV0001015 1000002523 บรษัิท ฮวิเมอรร์คิ จ ากดั 3500006905 -11,200.00 THB -10,467.29 -104.67

IV0001016 1000002523 บรษัิท ฮวิเมอรร์คิ จ ากดั 3500006905 -2,550.00 THB -2,383.18 -23.83

1000002523 -13,750.00 THB -12,850.47 -128.50

1000002523 -13,750.00 THB -12,850.47 -128.50

IV22011004 1000002524 บรษัิท ฮอลลวีูด้ อนิเตอรเ์นชั่นแนล  จ ากดั 3500006489 -139,100.00 THB -130,000.00 -1,300.00

1000002524 -139,100.00 THB -130,000.00 -1,300.00

1000002524 -139,100.00 THB -130,000.00 -1,300.00

BL64-12/032 1000002525 บรษัิท ไอแคร ์เมดคิลั จ ากดั 3500006930 -290,000.00 THB -271,028.04 -2,710.28

BL64-12/470 1000002525 บรษัิท ไอแคร ์เมดคิลั จ ากดั 3500006930 -35,000.00 THB -32,710.28 -327.10

BL64-12/472 1000002525 บรษัิท ไอแคร ์เมดคิลั จ ากดั 3500006930 -225,000.00 THB -210,280.37 -2,102.80

BL64-12/473 1000002525 บรษัิท ไอแคร ์เมดคิลั จ ากดั 3500006930 -100,000.00 THB -93,457.94 -934.58

BL64-12/563 1000002525 บรษัิท ไอแคร ์เมดคิลั จ ากดั 3500006930 -25,000.00 THB -23,364.49 -233.64

1000002525 -675,000.00 THB -630,841.12 -6,308.40

1000002525 -675,000.00 THB -630,841.12 -6,308.40

6406055 1000002527 บรษัิท อนิเตอร ์เมดคิอล จ ากดั 3500006920 -10,120.00 THB -9,457.94 -94.58

6406430 1000002527 บรษัิท อนิเตอร ์เมดคิอล จ ากดั 3500006920 -660.00 THB -616.82 -6.17

6406910 1000002527 บรษัิท อนิเตอร ์เมดคิอล จ ากดั 3500006920 -10,000.00 THB -9,345.79 -93.46

6406988 1000002527 บรษัิท อนิเตอร ์เมดคิอล จ ากดั 3500006920 -12,000.00 THB -11,214.95 -112.15

6406989 1000002527 บรษัิท อนิเตอร ์เมดคิอล จ ากดั 3500006920 -6,600.00 THB -6,168.22 -61.68

6406990 1000002527 บรษัิท อนิเตอร ์เมดคิอล จ ากดั 3500006920 -600.00 THB -560.75 -5.61

6406991 1000002527 บรษัิท อนิเตอร ์เมดคิอล จ ากดั 3500006920 -1,500.00 THB -1,401.87 -14.02

6406992 1000002527 บรษัิท อนิเตอร ์เมดคิอล จ ากดั 3500006920 -1,500.00 THB -1,401.87 -14.02

6406993 1000002527 บรษัิท อนิเตอร ์เมดคิอล จ ากดั 3500006920 -3,600.00 THB -3,364.49 -33.64

6407024 1000002527 บรษัิท อนิเตอร ์เมดคิอล จ ากดั 3500006920 -900.00 THB -841.12 -8.41



6407454 1000002527 บรษัิท อนิเตอร ์เมดคิอล จ ากดั 3500006920 -162,700.00 THB -152,056.07 -1,520.56

1000002527 -210,180.00 THB -196,429.89 -1,964.30

1000002527 -210,180.00 THB -196,429.89 -1,964.30

SL22012725 1000002531 บรษัิทเจนบรรเจดิ จ ากดั 3500006490 -6,580.50 THB -6,150.00 -61.50

SL2111446 1000002531 บรษัิทเจนบรรเจดิ จ ากดั 3500006921 -14,846.25 THB -13,875.00 -138.75

1000002531 -21,426.75 THB -20,025.00 -200.25

1000002531 -21,426.75 THB -20,025.00 -200.25

973162247 1000002533 บรษัิทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั  (ไทย)  จ ากดั 3500006922 -90,000.00 THB -84,112.15 -841.12

973162743 1000002533 บรษัิทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั  (ไทย)  จ ากดั 3500006922 -185,000.00 THB -172,897.20 -1,728.97

975631528 1000002533 บรษัิทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั  (ไทย)  จ ากดั 3500006922 -5,589.68 THB -5,224.00 -52.24

975631634 1000002533 บรษัิทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั  (ไทย)  จ ากดั 3500006922 -67,410.00 THB -63,000.00 -630.00

975632601 1000002533 บรษัิทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั  (ไทย)  จ ากดั 3500006922 -496,480.00 THB -464,000.00 -4,640.00

975632606 1000002533 บรษัิทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั  (ไทย)  จ ากดั 3500006922 -13,910.00 THB -13,000.00 -130.00

1000002533 -858,389.68 THB -802,233.35 -8,022.33

1000002533 -858,389.68 THB -802,233.35 -8,022.33

MG6401330 1000002539 บรษัิท มารธ์า กรุ๊ป จ ากดั 3500006923 -4,050.00 THB -3,785.05 -37.85

1000002539 -4,050.00 THB -3,785.05 -37.85

1000002539 -4,050.00 THB -3,785.05 -37.85

6411560 1000002540 บรษัิท เอ็ม ด ีซ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 3500006879 -39,300.00 THB -36,728.97 -367.29

1000002540 -39,300.00 THB -36,728.97 -367.29

1000002540 -39,300.00 THB -36,728.97 -367.29

IV-22/0023 1000002544 บรษัิทเมกกะฟิล จ ากดั 3500006519 -35,417.00 THB -33,100.00 -331.00

IV-22/0031 1000002544 บรษัิทเมกกะฟิล จ ากดั 3500006519 -11,877.00 THB -11,100.00 -111.00

1000002544 -47,294.00 THB -44,200.00 -442.00

1000002544 -47,294.00 THB -44,200.00 -442.00

6050091599 1000002548 บรษัิทเนชั่นแนล เฮลทแ์คร ์ ซสิเท็มส ์จ ากดั 3500006491 -180,487.50 THB -168,679.91 -1,686.80

1000002548 -180,487.50 THB -168,679.91 -1,686.80

1000002548 -180,487.50 THB -168,679.91 -1,686.80

IV6402156 1000002552 บรษัิท นูฟารม์า่ แอนด ์เฮลทแ์คร ์ จ ากดั 3500006850 -17,976.00 THB -16,800.00 -168.00

1000002552 -17,976.00 THB -16,800.00 -168.00

1000002552 -17,976.00 THB -16,800.00 -168.00

H-1-2-2021001332 1000002553 บรษัิทอยุเฮง อนิเตอรเ์นชั่นแนล   เฮลทแ์คร ์จ ากดั 3500006906 -28,569.00 THB -26,700.00 -267.00

H-1-2-2021001378 1000002553 บรษัิทอยุเฮง อนิเตอรเ์นชั่นแนล   เฮลทแ์คร ์จ ากดั 3500006906 -7,618.40 THB -7,120.00 -71.20

1000002553 -36,187.40 THB -33,820.00 -338.20

1000002553 -36,187.40 THB -33,820.00 -338.20

641102802 1000002555 บรษัิทโอเร็กซ ์เทรดดิง้ จ ากดั 3500006880 -9,501.60 THB -8,880.00 -88.80

1000002555 -9,501.60 THB -8,880.00 -88.80

1000002555 -9,501.60 THB -8,880.00 -88.80

64049609 1000002557 บรษัิทแปซฟิิค เฮลธแ์คร ์(ไทยแลนด)์  จ ากดั 3500006924 -80,112.00 THB -74,871.03 -748.71

64051410 1000002557 บรษัิทแปซฟิิค เฮลธแ์คร ์(ไทยแลนด)์  จ ากดั 3500006924 -66,340.00 THB -62,000.00 -620.00

1000002557 -146,452.00 THB -136,871.03 -1,368.71

1000002557 -146,452.00 THB -136,871.03 -1,368.71

IVB-64011176 1000002559 บรษัิท โปลฟิารม์ จ ากดั 3500006943 -24,000.00 THB 0.00 0.00

IVB-64011597 1000002559 บรษัิท โปลฟิารม์ จ ากดั 3500006943 -9,450.00 THB 0.00 0.00

IVB-64012360 1000002559 บรษัิท โปลฟิารม์ จ ากดั 3500006943 -43,200.00 THB 0.00 0.00

1000002559 -76,650.00 THB 0.00 0.00

1000002559 -76,650.00 THB 0.00 0.00

TI210805572 1000002560 บรษัิท ฟารม์าฮอฟ จ ากดั 3500006851 -3,600.00 THB -3,364.49 -33.64

1000002560 -3,600.00 THB -3,364.49 -33.64

1000002560 -3,600.00 THB -3,364.49 -33.64

IV2109-062 1000002562 บรษัิทพรมิา  ไซเอ็นตฟิิค  จ ากดั 3500006520 -16,050.00 THB -15,000.00 -150.00

IV2109-149 1000002562 บรษัิทพรมิา  ไซเอ็นตฟิิค  จ ากดั 3500006520 -89,987.00 THB -84,100.00 -841.00

IV2110-243 1000002562 บรษัิทพรมิา  ไซเอ็นตฟิิค  จ ากดั 3500006520 -34,775.00 THB -32,500.00 -325.00

IV2111-039 1000002562 บรษัิทพรมิา  ไซเอ็นตฟิิค  จ ากดั 3500006520 -678,500.00 THB -634,112.15 -6,341.12

IV2111-218 1000002562 บรษัิทพรมิา  ไซเอ็นตฟิิค  จ ากดั 3500006520 -21,453.50 THB -20,050.00 -200.50

1000002562 -840,765.50 THB -785,762.15 -7,857.62

1000002562 -840,765.50 THB -785,762.15 -7,857.62

22535/64 1000002564 หา้งหุน้สว่นจ ากดัแพทยภัณฑ์ 3500006852 -7,200.00 THB -6,728.97 -67.29

1000002564 -7,200.00 THB -6,728.97 -67.29

1000002564 -7,200.00 THB -6,728.97 -67.29

IV6412076 1000002567 หา้งหุน้สว่นจ ากดัป.เวชชปูกรณ์ 3500006931 -14,550.00 THB -13,598.13 -135.98

IV6412082 1000002567 หา้งหุน้สว่นจ ากดัป.เวชชปูกรณ์ 3500006931 -3,840.00 THB -3,588.79 -35.89

IV6412084 1000002567 หา้งหุน้สว่นจ ากดัป.เวชชปูกรณ์ 3500006931 -1,250.00 THB -1,168.22 -11.68

IV6412087 1000002567 หา้งหุน้สว่นจ ากดัป.เวชชปูกรณ์ 3500006931 -3,200.00 THB -2,990.65 -29.91

IV6412089 1000002567 หา้งหุน้สว่นจ ากดัป.เวชชปูกรณ์ 3500006931 -1,140.00 THB -1,065.42 -10.65

IV6412120 1000002567 หา้งหุน้สว่นจ ากดัป.เวชชปูกรณ์ 3500006931 -3,800.00 THB -3,551.40 -35.51

IV6412123 1000002567 หา้งหุน้สว่นจ ากดัป.เวชชปูกรณ์ 3500006931 -4,850.00 THB -4,532.71 -45.33

IV6412128 1000002567 หา้งหุน้สว่นจ ากดัป.เวชชปูกรณ์ 3500006931 -4,850.00 THB -4,532.71 -45.33

1000002567 -37,480.00 THB -35,028.03 -350.28

1000002567 -37,480.00 THB -35,028.03 -350.28

IV6443171 1000002568 หา้งหุน้สว่นจ ากดั ภญิโญฟารม์าซี 3500006932 -10,020.00 THB -9,364.49 -93.64

IV6443606 1000002568 หา้งหุน้สว่นจ ากดั ภญิโญฟารม์าซี 3500006932 -1,500.00 THB -1,401.87 -14.02

IV6443624 1000002568 หา้งหุน้สว่นจ ากดั ภญิโญฟารม์าซี 3500006932 -9,000.00 THB -8,411.21 -84.11

IV6443776 1000002568 หา้งหุน้สว่นจ ากดั ภญิโญฟารม์าซี 3500006932 -12,000.00 THB -11,214.95 -112.15

IV6445671 1000002568 หา้งหุน้สว่นจ ากดั ภญิโญฟารม์าซี 3500006932 -1,733.40 THB -1,620.00 -16.20

1000002568 -34,253.40 THB -32,012.52 -320.12

1000002568 -34,253.40 THB -32,012.52 -320.12

014915 1000002574 บรษัิทชชัรยี ์โฮลดิง้ จ ากดั   3500006881 -13,696.00 THB -12,800.00 -128.00

1000002574 -13,696.00 THB -12,800.00 -128.00

1000002574 -13,696.00 THB -12,800.00 -128.00

IV21010357 1000002576 บรษัิท เอส.เอ็ม. เคมคีอล ซัพพลาย  จ ากดั 3500006492 -7,457.90 THB -6,970.00 -69.70

1000002576 -7,457.90 THB -6,970.00 -69.70

1000002576 -7,457.90 THB -6,970.00 -69.70

1211101040 1000002580 บรษัิทสยามฟารม์าซตูคิอล จ ากดั 3500006933 -2,092.92 THB -1,956.00 -19.56

1211202104 1000002580 บรษัิทสยามฟารม์าซตูคิอล จ ากดั 3500006933 -9,202.00 THB -8,600.00 -86.00

1211206305 1000002580 บรษัิทสยามฟารม์าซตูคิอล จ ากดั 3500006933 -17,976.00 THB -16,800.00 -168.00

1211206432 1000002580 บรษัิทสยามฟารม์าซตูคิอล จ ากดั 3500006933 -29,960.00 THB -28,000.00 -280.00

1211206458 1000002580 บรษัิทสยามฟารม์าซตูคิอล จ ากดั 3500006933 -19,260.00 THB -18,000.00 -180.00

1211201026 1000002580 บรษัิทสยามฟารม์าซตูคิอล จ ากดั 3500006962 -2,642.90 THB -2,470.00 -24.70



1000002580 -81,133.82 THB -75,826.00 -758.26

1000002580 -81,133.82 THB -75,826.00 -758.26

SI23/2103976 1000002582 บรษัิท เอสพเีอส เมดคิอล จ ากดั 3500006853 -13,500.00 THB -12,616.82 -126.17

1000002582 -13,500.00 THB -12,616.82 -126.17

1000002582 -13,500.00 THB -12,616.82 -126.17

IV6445911 1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากดั 3500006934 -26,000.00 THB -24,299.07 -242.99

IV6445914 1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากดั 3500006934 -12,000.00 THB -11,214.95 -112.15

IV6445920 1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากดั 3500006934 -1,200.00 THB -1,121.50 -11.22

IV6445923 1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากดั 3500006934 -15,625.00 THB -14,602.80 -146.03

IV6445926 1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากดั 3500006934 -1,600.00 THB -1,495.33 -14.95

IV6446113 1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากดั 3500006934 -4,200.00 THB -3,925.23 -39.25

IV6448345 1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากดั 3500006934 -2,400.00 THB -2,242.99 -22.43

IV6448362 1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากดั 3500006934 -15,000.00 THB -14,018.69 -140.19

IV6448502 1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากดั 3500006934 -15,200.00 THB -14,205.61 -142.06

IV6500587 1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากดั 3500006934 -6,720.00 THB -6,280.37 -62.80

IV6500589 1000002587 บรษัิทไทยกอ๊ส จ ากดั 3500006934 -800.00 THB -747.66 -7.48

1000002587 -100,745.00 THB -94,154.20 -941.55

1000002587 -100,745.00 THB -94,154.20 -941.55

14542649 1000002591 บรษัิทลนิเด ้(ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน) 3500006935 -88,040.00 THB -82,280.37 -822.80

14542681 1000002591 บรษัิทลนิเด ้(ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน) 3500006935 -24,990.00 THB -23,355.14 -233.55

14543300 1000002591 บรษัิทลนิเด ้(ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน) 3500006935 -16,745.50 THB -15,650.00 -156.50

14543305 1000002591 บรษัิทลนิเด ้(ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน) 3500006935 -14,782.05 THB -13,815.00 -138.15

1000002591 -144,557.55 THB -135,100.51 -1,351.00

1000002591 -144,557.55 THB -135,100.51 -1,351.00

IV64/0134 1000002605 บรษัิท ยนูติี ้เมดเิทค จ ากดั 3500006493 -48,000.00 THB -44,859.81 -448.60

1000002605 -48,000.00 THB -44,859.81 -448.60

1000002605 -48,000.00 THB -44,859.81 -448.60

64-11-3943 1000002614 บรษัิท ซนีธิ ไซเอนซ ์จ ากดั 3500006944 -7,704.00 THB -7,200.00 -72.00

64-11-3944 1000002614 บรษัิท ซนีธิ ไซเอนซ ์จ ากดั 3500006944 -18,874.80 THB -17,640.00 -176.40

64-11-4015 1000002614 บรษัิท ซนีธิ ไซเอนซ ์จ ากดั 3500006944 -2,568.00 THB -2,400.00 -24.00

64-11-4016 1000002614 บรษัิท ซนีธิ ไซเอนซ ์จ ากดั 3500006944 -18,618.00 THB -17,400.00 -174.00

64-11-4110 1000002614 บรษัิท ซนีธิ ไซเอนซ ์จ ากดั 3500006944 -4,280.00 THB -4,000.00 -40.00

64-11-4176 1000002614 บรษัิท ซนีธิ ไซเอนซ ์จ ากดั 3500006944 -20,544.00 THB -19,200.00 -192.00

1000002614 -72,588.80 THB -67,840.00 -678.40

1000002614 -72,588.80 THB -67,840.00 -678.40

130145 1000002615 บรษัิทโซวคิ จ ากดั 3500006907 -24,000.00 THB -22,429.91 -224.30

130168 1000002615 บรษัิทโซวคิ จ ากดั 3500006907 -6,000.00 THB -5,607.48 -56.07

130685 1000002615 บรษัิทโซวคิ จ ากดั 3500006907 -56,054.00 THB -52,386.92 -523.87

1000002615 -86,054.00 THB -80,424.31 -804.24

1000002615 -86,054.00 THB -80,424.31 -804.24

PIN2125686 1000002616 บรษัิทแอตแลนตคิ ฟารม์าซตูคิอล  จ ากดั 3500006945 -19,200.00 THB -17,943.93 -179.44

PIN2126207 1000002616 บรษัิทแอตแลนตคิ ฟารม์าซตูคิอล  จ ากดั 3500006945 -38,400.00 THB -35,887.85 -358.88

PIN2127395 1000002616 บรษัิทแอตแลนตคิ ฟารม์าซตูคิอล  จ ากดั 3500006945 -2,400.00 THB -2,242.99 -22.43

PIN2127510 1000002616 บรษัิทแอตแลนตคิ ฟารม์าซตูคิอล  จ ากดั 3500006945 -520.00 THB -485.98 -4.86

PIN2127533 1000002616 บรษัิทแอตแลนตคิ ฟารม์าซตูคิอล  จ ากดั 3500006945 -2,400.00 THB -2,242.99 -22.43

PIN2127534 1000002616 บรษัิทแอตแลนตคิ ฟารม์าซตูคิอล  จ ากดั 3500006945 -3,150.00 THB -2,943.93 -29.44

PIN2128105 1000002616 บรษัิทแอตแลนตคิ ฟารม์าซตูคิอล  จ ากดั 3500006945 -5,350.00 THB -5,000.00 -50.00

PIN2129130 1000002616 บรษัิทแอตแลนตคิ ฟารม์าซตูคิอล  จ ากดั 3500006945 -10,500.00 THB -9,813.08 -98.13

PIN2136336 1000002616 บรษัิทแอตแลนตคิ ฟารม์าซตูคิอล  จ ากดั 3500006945 -18,900.00 THB -17,663.55 -176.64

PIN2137191 1000002616 บรษัิทแอตแลนตคิ ฟารม์าซตูคิอล  จ ากดั 3500006945 -3,740.00 THB -3,495.33 -34.95

PIN2138071 1000002616 บรษัิทแอตแลนตคิ ฟารม์าซตูคิอล  จ ากดั 3500006945 -2,600.00 THB -2,429.91 -24.30

PIN2138073 1000002616 บรษัิทแอตแลนตคิ ฟารม์าซตูคิอล  จ ากดั 3500006945 -1,944.00 THB -1,816.82 -18.17

PIN2138074 1000002616 บรษัิทแอตแลนตคิ ฟารม์าซตูคิอล  จ ากดั 3500006945 -37,500.00 THB -35,046.73 -350.47

PIN2138075 1000002616 บรษัิทแอตแลนตคิ ฟารม์าซตูคิอล  จ ากดั 3500006945 -1,050.00 THB -981.31 -9.81

PIN2142247 1000002616 บรษัิทแอตแลนตคิ ฟารม์าซตูคิอล  จ ากดั 3500006945 -3,486.00 THB -3,257.94 -32.58

1000002616 -151,140.00 THB -141,252.34 -1,412.53

1000002616 -151,140.00 THB -141,252.34 -1,412.53

IV641104017 1000002618 บรษัิทชมุชนเภสชักรรม จ ากดั  (มหาชน) 3500006882 -4,750.00 THB -4,439.25 -44.39

IV641202702 1000002618 บรษัิทชมุชนเภสชักรรม จ ากดั  (มหาชน) 3500006882 -5,700.00 THB -5,327.10 -53.27

1000002618 -10,450.00 THB -9,766.35 -97.66

1000002618 -10,450.00 THB -9,766.35 -97.66

1-1-2-2021008732 1000002619 บรษัิทเกร๊ทเตอรม์ายบาซนิ จ ากดั 3500006883 -14,124.00 THB -13,200.00 -132.00

1-1-2-2021009424 1000002619 บรษัิทเกร๊ทเตอรม์ายบาซนิ จ ากดั 3500006883 -6,473.50 THB -6,050.00 -60.50

1000002619 -20,597.50 THB -19,250.00 -192.50

1000002619 -20,597.50 THB -19,250.00 -192.50

824/4118 1000002632 บรษัิทเวลิดโ์ก ้จ ากดั 3500006884 -12,840.00 THB -12,000.00 -120.00

1000002632 -12,840.00 THB -12,000.00 -120.00

1000002632 -12,840.00 THB -12,000.00 -120.00

005881 1000002645 บรษัิทเอเชีย่น ฟารม์าซตูคิลั จ ากดั 3500006908 -15,750.00 THB -14,719.63 -147.20

256618 1000002645 บรษัิทเอเชีย่น ฟารม์าซตูคิลั จ ากดั 3500006908 -21,250.00 THB -19,859.81 -198.60

256806 1000002645 บรษัิทเอเชีย่น ฟารม์าซตูคิลั จ ากดั 3500006908 -5,750.00 THB -5,373.83 -53.74

1000002645 -42,750.00 THB -39,953.27 -399.54

1000002645 -42,750.00 THB -39,953.27 -399.54

21091096 1000002669 บรษัิท เอส ซ ีไอ อโีค ่เซอรว์สิเซส จ ากดั 3500006494 -385,936.16 THB -360,688.00 -3,606.88

1000002669 -385,936.16 THB -360,688.00 -3,606.88

1000002669 -385,936.16 THB -360,688.00 -3,606.88

HCC-IV20211217 1000002673 บรษัิท เฮลทแ์ครค์อนเนคชั่น จ ากดั 3500006885 -850.00 THB -794.39 -7.94

1000002673 -850.00 THB -794.39 -7.94

1000002673 -850.00 THB -794.39 -7.94

BL6412-00047 1000002698 บรษัิท เมโทรโลย ีเทคนคิคอล จ ากดั 3500006495 -5,296.50 THB -5,296.50 -52.97

1000002698 -5,296.50 THB -5,296.50 -52.97

1000002698 -5,296.50 THB -5,296.50 -52.97

5059801998 1000002701 บรษัิท ดเีคเค ดไิวซ ์จ ากดั 3500006496 -500,000.00 THB -467,289.72 -4,672.90

1000002701 -500,000.00 THB -467,289.72 -4,672.90

1000002701 -500,000.00 THB -467,289.72 -4,672.90

AI0001/64100889 1000002713 บรษัิท แอตแลนตา้ เมดดคิแคร ์จ ากดั 3500006936 -49,500.00 THB -46,261.68 -462.62

AI0001/64110817 1000002713 บรษัิท แอตแลนตา้ เมดดคิแคร ์จ ากดั 3500006936 -13,600.00 THB -12,710.28 -127.10

AI0001/64120636 1000002713 บรษัิท แอตแลนตา้ เมดดคิแคร ์จ ากดั 3500006936 -15,200.00 THB -14,205.61 -142.06



AI0001/64120664 1000002713 บรษัิท แอตแลนตา้ เมดดคิแคร ์จ ากดั 3500006936 -24,500.00 THB -22,897.20 -228.97

AI0001/64120665 1000002713 บรษัิท แอตแลนตา้ เมดดคิแคร ์จ ากดั 3500006936 -6,800.00 THB -6,355.14 -63.55

1000002713 -109,600.00 THB -102,429.91 -1,024.30

1000002713 -109,600.00 THB -102,429.91 -1,024.30

IV0505969 1000002732 บรษัิท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร ์จ ากดั 3500006497 -262,364.00 THB -245,200.00 -2,452.00

1000002732 -262,364.00 THB -245,200.00 -2,452.00

1000002732 -262,364.00 THB -245,200.00 -2,452.00

IVB-21110203 1000002736 บรษัิท ยเูนยีนเมดดคิอล (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006909 -3,640.00 THB -3,401.87 -34.02

IVB-21110204 1000002736 บรษัิท ยเูนยีนเมดดคิอล (ประเทศไทย) จ ากดั 3500006909 -178,000.00 THB -166,355.14 -1,663.55

1000002736 -181,640.00 THB -169,757.01 -1,697.57

1000002736 -181,640.00 THB -169,757.01 -1,697.57

IV6500099 1000002745 บรษัิท เมดคิอลอนิเทนซฟีแคร ์จ ากดั 3500006498 -290,000.00 THB -271,028.04 -2,710.28

1000002745 -290,000.00 THB -271,028.04 -2,710.28

1000002745 -290,000.00 THB -271,028.04 -2,710.28

MTK2020036 1000002754 บรษัิท มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชั่น 3500006910 -12,840.00 THB -12,000.00 -120.00

MTK22020035 1000002754 บรษัิท มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชั่น 3500006910 -21,400.00 THB -20,000.00 -200.00

1000002754 -34,240.00 THB -32,000.00 -320.00

1000002754 -34,240.00 THB -32,000.00 -320.00

IV2200110 1000002774 บรษัิท ไทยร็อค เฟอรเ์ทค จ ากดั 3500006499 -3,980.40 THB -3,720.00 -37.20

1000002774 -3,980.40 THB -3,720.00 -37.20

1000002774 -3,980.40 THB -3,720.00 -37.20

IV650105009 1000002813 บรษัิท สปีดี ้แพคเก็จ เอ็กซเ์พรส จ ากดั 3500006854 -64,735.00 THB -60,500.00 -605.00

1000002813 -64,735.00 THB -60,500.00 -605.00

1000002813 -64,735.00 THB -60,500.00 -605.00

IV6412229 1000004477 บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส จ ากดั 3500006525 -104,592.50 THB -97,750.00 -977.50

IV6501158 1000004477 บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส จ ากดั 3500006525 -83,331.60 THB -77,880.00 -778.80

IV6501159 1000004477 บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส จ ากดั 3500006525 -67,257.14 THB -62,857.14 -628.57

IV6501160 1000004477 บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส จ ากดั 3500006525 -208,650.00 THB -195,000.00 -1,950.00

1000004477 -463,831.24 THB -433,487.14 -4,334.87

1000004477 -463,831.24 THB -433,487.14 -4,334.87

INV2022020001 1000004524 บรษัิท เยลโล ไอเดยี จ ากดั 3500006886 -494,661.00 THB -462,300.00 -4,623.00

1000004524 -494,661.00 THB -462,300.00 -4,623.00

1000004524 -494,661.00 THB -462,300.00 -4,623.00

IV641119001 1000004544 บรษัิท เค ท ูยเูนี่ยน จ ากดั 3500006500 -13,000.00 THB -12,149.53 -121.50

1000004544 -13,000.00 THB -12,149.53 -121.50

1000004544 -13,000.00 THB -12,149.53 -121.50

IV650110011 1000008700 บรษัิท พอยท ์ไอท ีคอนซัลทิง่ จ ากดั 3500006855 -205,000.00 THB -191,588.79 -1,915.89

1000008700 -205,000.00 THB -191,588.79 -1,915.89

1000008700 -205,000.00 THB -191,588.79 -1,915.89

RT202203/001 1000009443 บรษัิท ด ูนาว จ ากดั 3500006887 -82,390.00 THB -77,000.00 -770.00

1000009443 -82,390.00 THB -77,000.00 -770.00

1000009443 -82,390.00 THB -77,000.00 -770.00

ITD-2201001 1000009518 บรษัิท ไอทดี ีคอมพลที จ ากดั 3500006501 -378,400.00 THB -353,644.86 -3,536.45

1000009518 -378,400.00 THB -353,644.86 -3,536.45

1000009518 -378,400.00 THB -353,644.86 -3,536.45

2021-9A00-11002 1000009582 บรษัิท ดั๊บเบิล้ เอ ดจิติอล   ซนิเนอรจ์ ีจ ากดั 3500006502 -147,660.00 THB -138,000.00 -1,380.00

1000009582 -147,660.00 THB -138,000.00 -1,380.00

1000009582 -147,660.00 THB -138,000.00 -1,380.00

4 1000009611 บรษัิท ทรลิเลยีน ยนูฟิอรม์ จ ากดั 3500006503 -146,429.50 THB -136,850.00 -1,368.50

1000009611 -146,429.50 THB -136,850.00 -1,368.50

1000009611 -146,429.50 THB -136,850.00 -1,368.50

IN-220100092 1000009627 บรษัิท บ ีเอ็ม คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั 3500006856 -51,691.70 THB -48,310.00 -483.10

1000009627 -51,691.70 THB -48,310.00 -483.10

1000009627 -51,691.70 THB -48,310.00 -483.10

IV12111352 1000009642 บรษัิท เอ.ท.ีเมดแิคร ์จ ากดั 3500006521 -28,750.00 THB -26,869.16 -268.69

IV12111353 1000009642 บรษัิท เอ.ท.ีเมดแิคร ์จ ากดั 3500006521 -2,875.00 THB -2,686.92 -26.87

1000009642 -31,625.00 THB -29,556.08 -295.56

1000009642 -31,625.00 THB -29,556.08 -295.56

IV6501010 1000009652 บรษัิท พัลซ ไซเอนซ ์จ ากดั 3500006857 -856.00 THB -800.00 -8.00

1000009652 -856.00 THB -800.00 -8.00

1000009652 -856.00 THB -800.00 -8.00

2112115 1000009654 บรษัิท ไบโอเซน จ ากดั 3500006888 -12,160.00 THB -11,364.49 -113.64

1000009654 -12,160.00 THB -11,364.49 -113.64

1000009654 -12,160.00 THB -11,364.49 -113.64

I2021-0032 1000009657 บรษัิท พร็อพเพอร ์แอคทฟี จ ากดั 3500006504 -8,400.00 THB -7,850.47 -78.50

1000009657 -8,400.00 THB -7,850.47 -78.50

1000009657 -8,400.00 THB -7,850.47 -78.50

IV-20211200007 1000009678 บรษัิท โปร ซัพพลาย แมท จ ากดั 3500006858 -47,550.80 THB -44,440.00 -444.40

1000009678 -47,550.80 THB -44,440.00 -444.40

1000009678 -47,550.80 THB -44,440.00 -444.40

-141,525,457.78 THB -131,788,537.36 -1,317,885.39
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บรษัิท ดเีฟอรน์ิเมท จํากดั ID21-13594 -24,075.00 THB 3500006967 -22,500.00 -225.00
-24,075.00 THB -22,500.00 -225.00
-24,075.00 THB -22,500.00 -225.00

บรษัิท ไทย พาราไดซ ์อารท์แีซนส ์ จํากดั 1032565 -66,960.00 THB 3500006956 -62,579.44 -625.79
-66,960.00 THB -62,579.44 -625.79
-66,960.00 THB -62,579.44 -625.79

บรษัิท โบวเ์มด ย.ูเค. (เอเชยี)  จํากดั 26022/65 -23,665.00 THB 3500006958 -22,116.82 -221.17
-23,665.00 THB -22,116.82 -221.17
-23,665.00 THB -22,116.82 -221.17

บรษัิท หวังดวีัฒนา จํากดั 011/5978 -421,000.00 THB 3500006961 -393,457.94 -3,934.58
-421,000.00 THB -393,457.94 -3,934.58
-421,000.00 THB -393,457.94 -3,934.58

รา้น เวทแอนนีมอลล์ IV6400238 -5,596.10 THB 3500006960 -5,596.10 -55.96
-5,596.10 THB -5,596.10 -55.96
-5,596.10 THB -5,596.10 -55.96

บรษัิท ไทยเรน้ทอ์ะคาร ์คอรป์อเรชนั  จํากดั 9900043438 -12,840.00 THB 3500006965 -12,000.00 -120.00
บรษัิท ไทยเรน้ทอ์ะคาร ์คอรป์อเรชนั  จํากดั 9900043448 -24,824.00 THB 3500006965 -23,200.00 -232.00
บรษัิท ไทยเรน้ทอ์ะคาร ์คอรป์อเรชนั  จํากดั 9900043449 -25,466.00 THB 3500006980 -23,800.00 -238.00
บรษัิท ไทยเรน้ทอ์ะคาร ์คอรป์อเรชนั  จํากดั 9900043437 -25,680.00 THB 3500006990 -24,000.00 -240.00
บรษัิท ไทยเรน้ทอ์ะคาร ์คอรป์อเรชนั  จํากดั 9900043439 -43,120.00 THB 3500006990 -40,299.07 -402.99
บรษัิท ไทยเรน้ทอ์ะคาร ์คอรป์อเรชนั  จํากดั 9900043441 -41,730.00 THB 3500006990 -39,000.00 -390.00
บรษัิท ไทยเรน้ทอ์ะคาร ์คอรป์อเรชนั  จํากดั 9900043443 -79,715.00 THB 3500006990 -74,500.00 -745.00
บรษัิท ไทยเรน้ทอ์ะคาร ์คอรป์อเรชนั  จํากดั 9900043444 -76,505.00 THB 3500006990 -71,500.00 -715.00

-329,880.00 THB -308,299.07 -3,082.99
-329,880.00 THB -308,299.07 -3,082.99

บรษัิท ยูโนเวท เน็ตเวริค์ จํากดั NV6411/1005 -2,000.00 THB 3500006954 -2,000.00 -20.00
บรษัิท ยูโนเวท เน็ตเวริค์ จํากดั NV6411/1006 -10,600.00 THB 3500006954 -10,600.00 -106.00
บรษัิท ยูโนเวท เน็ตเวริค์ จํากดั NV6412/0672 -5,800.00 THB 3500006954 -5,800.00 -58.00

-18,400.00 THB -18,400.00 -184.00
-18,400.00 THB -18,400.00 -184.00

บรษัิท ยู เลฟิ เพ็ท โปรดักส ์จํากดั IV6411172 -3,800.11 THB 3500006971 -3,551.50 -35.52
-3,800.11 THB -3,551.50 -35.52
-3,800.11 THB -3,551.50 -35.52

บรษัิท ท.ีเจ.แอนนิมลั เฮลท ์จํากดั IV21110459 -43,500.00 THB 3500006970 -43,500.00 -435.00
-43,500.00 THB -43,500.00 -435.00
-43,500.00 THB -43,500.00 -435.00

นาง ชญาณี  บรุพรัตน์ 056 -6,500.00 THB 3500007027 ค่าเชา่หอ้งพักเดอืน ก.พ.65 -6,500.00 -65.00
-6,500.00 THB -6,500.00 -65.00
-6,500.00 THB -6,500.00 -65.00

บรษัิท กมิลังไทย คอนสตรัคชนั  จํากดั K65/02/006 -12,625,600.00 THB 3500006951 สพด.356/2564 งวด5/12 -11,799,626.70 -117,996.27
-12,625,600.00 THB -11,799,626.70 -117,996.27
-12,625,600.00 THB -11,799,626.70 -117,996.27

หจก. ไทยเอ็นไวรอนเมน้ท ์ซสีเท็มส์ IV641231/038 -3,351.88 THB 3500006959 -3,132.60 -31.33
หจก. ไทยเอ็นไวรอนเมน้ท ์ซสีเท็มส์ TR650111/001 -1,263.92 THB 3500006959 ค่าบรกิารขนยา้ยและกําจัดขยะตดิเชอื เดอืน ก.ย.64 -1,181.23 -11.81
หจก. ไทยเอ็นไวรอนเมน้ท ์ซสีเท็มส์ TR650111/002 -4,731.72 THB 3500006959 ค่าบรกิารขนยา้ยและกําจัดขยะตดิเชอื เดอืน ต.ค.64 -4,422.17 -44.22
หจก. ไทยเอ็นไวรอนเมน้ท ์ซสีเท็มส์ TR650217/001 -2,085.44 THB 3500006959 ค่าบรกิารขนยา้ยและกําจัดขยะตดิเชอื เดอืน พ.ย.64 -2,085.44 -20.85

-11,432.96 THB -10,821.44 -108.21
-11,432.96 THB -10,821.44 -108.21

บรษัิท แอล เอลเิวเตอร ์แอนด ์ เอ็นจเินียรงิ จํากดั RS04253 -4,547.50 THB 3500006511 จา้งเหมาบํารุงรักษาลฟิต ์งวด2 เดอืน พ.ย.64 รพ.สตัว์ -4,250.00 -42.50
บรษัิท แอล เอลเิวเตอร ์แอนด ์ เอ็นจเินียรงิ จํากดั RS04254 -4,547.50 THB 3500006966 จา้งเหมาบํารุงรักษาลฟิต ์งวด3 เดอืน ธ.ค.64 รพ.สตัว์ -4,250.00 -42.50

-9,095.00 THB -8,500.00 -85.00
-9,095.00 THB -8,500.00 -85.00

บรษัิท ไอยรา อนิเตอรเ์ทรด จํากดั IS6412013 -33,116.50 THB 3500006964 -30,950.00 -309.50
-33,116.50 THB -30,950.00 -309.50
-33,116.50 THB -30,950.00 -309.50

บรษัิท พารากอน คาร ์เรนทัล จํากดั 0 1300035607 -18,725.00 THB 3500006953 -17,500.00 -175.00
-18,725.00 THB -17,500.00 -175.00
-18,725.00 THB -17,500.00 -175.00

บรษัิท ยงิเจรญิ โปรแม็กซ ์จํากดั IV650131-0010 -64,082.30 THB 3500006974 -59,890.00 -598.90
-64,082.30 THB -59,890.00 -598.90
-64,082.30 THB -59,890.00 -598.90

บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5334996358 -48,428.20 THB 3500006528 -45,260.00 -452.60
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5334998703 -153,288.20 THB 3500006528 -143,260.00 -1,432.60
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335060057 -639,790.45 THB 3500006528 -597,935.00 -5,979.35
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335076933 -449,721.00 THB 3500006528 -420,300.00 -4,203.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335083408 -72,642.30 THB 3500006528 -67,890.00 -678.90
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335091558 -689,989.50 THB 3500006528 -644,850.00 -6,448.50
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335138430 -160,500.00 THB 3500006528 -150,000.00 -1,500.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335191536 -2,381,071.00 THB 3500006528 -2,225,300.00 -22,253.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335193821 -590,575.80 THB 3500006528 -551,940.00 -5,519.40
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335215044 -31,115.60 THB 3500006528 -29,080.00 -290.80
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335291406 -42,800.00 THB 3500006528 -40,000.00 -400.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335333500 -16,804.35 THB 3500006528 -15,705.00 -157.05
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335336948A -32,200.00 THB 3500006528 -30,093.46 -300.93
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335371708 -764,959.05 THB 3500006528 -714,915.00 -7,149.15
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335371720 -492,146.50 THB 3500006528 -459,950.00 -4,599.50
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335377771 -36,979.20 THB 3500006528 -34,560.00 -345.60
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335383907 -28,248.00 THB 3500006528 -26,400.00 -264.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335387224 -160,500.00 THB 3500006528 -150,000.00 -1,500.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335392241 -18,725.00 THB 3500006528 -17,500.00 -175.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335392897 -184,908.84 THB 3500006528 -172,812.00 -1,728.12
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335415911 -42,800.00 THB 3500006528 -40,000.00 -400.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335446018A -45,000.00 THB 3500006528 -42,056.07 -420.56
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335453927A -85,600.00 THB 3500006528 -80,000.00 -800.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335500829 -486,850.00 THB 3500006528 -455,000.00 -4,550.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335500853 -765,007.20 THB 3500006528 -714,960.00 -7,149.60
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335501022 -102,720.00 THB 3500006528 -96,000.00 -960.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335531611 -413,993.70 THB 3500006528 -386,910.00 -3,869.10
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335535466 -45,261.00 THB 3500006528 -42,300.00 -423.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335540219 -37,236.00 THB 3500006528 -34,800.00 -348.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335540865 -29,788.80 THB 3500006528 -27,840.00 -278.40
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335541044 -59,875.06 THB 3500006528 -55,958.00 -559.58
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335541340 -46,266.80 THB 3500006528 -43,240.00 -432.40
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335541451 -13,482.00 THB 3500006528 -12,600.00 -126.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335541608 -28,462.00 THB 3500006528 -26,600.00 -266.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335542440 -361,125.00 THB 3500006528 -337,500.00 -3,375.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335547544 -3,745.00 THB 3500006528 -3,500.00 -35.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335547591 -10,700.00 THB 3500006528 -10,000.00 -100.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335547981 -26,750.00 THB 3500006528 -25,000.00 -250.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335553746 -10,700.00 THB 3500006528 -10,000.00 -100.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335554091 -14,124.00 THB 3500006528 -13,200.00 -132.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335555242 -5,350.00 THB 3500006528 -5,000.00 -50.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335563022 -17,231.28 THB 3500006528 -16,104.00 -161.04
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335563105 -21,400.00 THB 3500006528 -20,000.00 -200.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335587737 -56,496.00 THB 3500006528 -52,800.00 -528.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335096386 -765,007.20 THB 3500006541 -714,960.00 -7,149.60
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335178320 -315,650.00 THB 3500006541 -295,000.00 -2,950.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335191550 -515,365.50 THB 3500006541 -481,650.00 -4,816.50
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335191596 -589,570.00 THB 3500006541 -551,000.00 -5,510.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335193119 -413,993.70 THB 3500006541 -386,910.00 -3,869.10
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335211519 -64,200.00 THB 3500006541 -60,000.00 -600.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335445424A -105,000.00 THB 3500006541 -98,130.84 -981.31
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335473139A -35,000.00 THB 3500006541 -32,710.28 -327.10
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335477846 -222,243.27 THB 3500006541 -207,703.99 -2,077.04
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335484324 -69,400.20 THB 3500006541 -64,860.00 -648.60
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335488158 -179,867.00 THB 3500006541 -168,100.00 -1,681.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335488700 -117,807.00 THB 3500006541 -110,100.00 -1,101.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335488722 -252,520.00 THB 3500006541 -236,000.00 -2,360.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335488875 -27,285.00 THB 3500006541 -25,500.00 -255.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335489323 -192,600.00 THB 3500006541 -180,000.00 -1,800.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335490047 -42,586.00 THB 3500006541 -39,800.00 -398.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335490315 -433,350.00 THB 3500006541 -405,000.00 -4,050.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335490379 -485,737.20 THB 3500006541 -453,960.00 -4,539.60
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335490385 -486,850.00 THB 3500006541 -455,000.00 -4,550.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335490809 -7,250.00 THB 3500006541 -6,775.70 -67.76
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335492117 -76,612.00 THB 3500006541 -71,600.00 -716.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335496656 -27,734.40 THB 3500006541 -25,920.00 -259.20
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335497835 -60,000.25 THB 3500006541 -56,075.00 -560.75
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335499841 -1,492.65 THB 3500006541 -1,395.00 -13.95
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335500870 -488,455.00 THB 3500006541 -456,500.00 -4,565.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335504039 -132,145.00 THB 3500006541 -123,500.00 -1,235.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335510947 -61,632.00 THB 3500006541 -57,600.00 -576.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335512087 -59,875.06 THB 3500006541 -55,958.00 -559.58
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335521829 -35,500.00 THB 3500006541 -33,177.57 -331.78



บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335525914A -5,100.00 THB 3500006541 -4,766.36 -47.66
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335525947A -1,200.00 THB 3500006541 -1,121.50 -11.22
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335535189A -420,510.00 THB 3500006541 -393,000.00 -3,930.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335540533554022 -6,762.40 THB 3500006541 -6,320.00 -63.20
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335540862 -1,605.00 THB 3500006541 -1,500.00 -15.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335540864 -13,482.00 THB 3500006541 -12,600.00 -126.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335551225 A -15,247.50 THB 3500006541 -14,250.00 -142.50
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335551868A -344,600.00 THB 3500006541 -322,056.07 -3,220.56
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335560603A -253,500.00 THB 3500006541 -236,915.89 -2,369.16
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335584312A -55,640.00 THB 3500006541 -52,000.00 -520.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335591875A -210,000.00 THB 3500006541 -196,261.68 -1,962.62
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335604375A -46,820.00 THB 3500006541 -43,757.01 -437.57
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335620085A -116,000.00 THB 3500006541 -108,411.21 -1,084.11
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335111552 -1,678,884.57 THB 3500006542 -1,569,051.00 -15,690.51
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335139568 -1,574,023.50 THB 3500006542 -1,471,050.00 -14,710.50
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335194645 -1,044,855.00 THB 3500006542 -976,500.00 -9,765.00
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335347299 -11,849.98 THB 3500006969 -11,074.75 -110.75
บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 5335121816A -1,416.67 THB 3500007026 -1,323.99 -13.24

-21,791,581.88 THB -20,365,964.37 -203,659.65
-21,791,581.88 THB -20,365,964.37 -203,659.65

บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168826381 -58,422.00 THB 1200032722 -54,600.00 0.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168786014 -80,000.01 THB 1200032724 -74,766.36 0.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168329766 -676,775.00 THB 3500006526 -632,500.00 -6,325.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168398441 -629,160.00 THB 3500006526 -588,000.00 -5,880.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168400337 -182,873.70 THB 3500006526 -170,910.00 -1,709.10
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168401296 -641,711.10 THB 3500006526 -599,730.00 -5,997.30
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168419885 -310,214.40 THB 3500006526 -289,920.00 -2,899.20
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168420989 -1,649,940.00 THB 3500006526 -1,542,000.00 -15,420.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168500019 -294,678.00 THB 3500006526 -275,400.00 -2,754.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168526106 -10,200.00 THB 3500006526 -9,532.71 -95.33
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168624234 -7,900.00 THB 3500006526 -7,900.00 -79.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168652328 -90,000.00 THB 3500006526 -84,112.15 -841.12
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168674648 -66,875.00 THB 3500006526 -62,500.00 -625.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168676268 -219,885.00 THB 3500006526 -205,500.00 -2,055.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168677119 -64,799.20 THB 3500006526 -60,560.00 -605.60
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168687683 -4,875.00 THB 3500006526 -4,875.00 -48.75
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168689218 -283,849.60 THB 3500006526 -265,280.00 -2,652.80
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168692777 -9,095.00 THB 3500006526 -8,500.00 -85.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168703755 -28,218.40 THB 3500006526 -26,372.34 -263.72
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168704833 -130,968.00 THB 3500006526 -122,400.00 -1,224.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168705070 -9,116.40 THB 3500006526 -8,520.00 -85.20
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168710905 -493,104.15 THB 3500006526 -460,845.00 -4,608.45
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168711095 -4,012.50 THB 3500006526 -3,750.00 -37.50
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168711552 -365,747.40 THB 3500006526 -341,820.00 -3,418.20
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168712828 -43,335.00 THB 3500006526 -40,500.00 -405.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168720147 -137,473.60 THB 3500006526 -128,480.00 -1,284.80
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168721071 -31,672.00 THB 3500006526 -29,600.00 -296.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168721309 -385,200.00 THB 3500006526 -360,000.00 -3,600.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168721758 -102,934.00 THB 3500006526 -96,200.00 -962.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168721812 -67,410.00 THB 3500006526 -63,000.00 -630.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168722429 -1,403.84 THB 3500006526 -1,312.00 -13.12
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168722851 -112,457.00 THB 3500006526 -105,100.00 -1,051.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168723375 -21,442.80 THB 3500006526 -20,040.00 -200.40
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168723452 -38,070.60 THB 3500006526 -35,580.00 -355.80
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168723499 -28,248.00 THB 3500006526 -26,400.00 -264.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168723996 -288,900.00 THB 3500006526 -270,000.00 -2,700.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168727078 -2,134.65 THB 3500006526 -1,995.00 -19.95
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168736679 -214,000.00 THB 3500006526 -200,000.00 -2,000.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168738177 -452,396.00 THB 3500006526 -422,800.00 -4,228.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168738370 -120,760.20 THB 3500006526 -112,860.00 -1,128.60
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168744080 -6,420.00 THB 3500006526 -6,000.00 -60.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168744111 -74,814.40 THB 3500006526 -69,920.00 -699.20
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168744749 -70,620.00 THB 3500006526 -66,000.00 -660.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168745176 -19,260.00 THB 3500006526 -18,000.00 -180.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168745225 -308,160.00 THB 3500006526 -288,000.00 -2,880.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168745915 -102,720.00 THB 3500006526 -96,000.00 -960.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168746223 -66,768.00 THB 3500006526 -62,400.00 -624.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168746273 -25,466.00 THB 3500006526 -23,800.00 -238.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168746465 -90,907.20 THB 3500006526 -84,960.00 -849.60
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168746883 -22,363.00 THB 3500006526 -20,900.00 -209.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168746885 -10,357.60 THB 3500006526 -9,680.00 -96.80
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168748301 -55,640.00 THB 3500006526 -52,000.00 -520.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168750152 -494,340.00 THB 3500006526 -462,000.00 -4,620.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168750971 -52,430.00 THB 3500006526 -49,000.00 -490.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168752715 -3,000.00 THB 3500006526 -2,803.74 -28.04
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168752717 -3,000.00 THB 3500006526 -2,803.74 -28.04
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168753903 -27,285.00 THB 3500006526 -25,500.00 -255.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168121100 -13,000.50 THB 3500006527 -12,150.00 -121.50
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168543440 -67,410.00 THB 3500006527 -63,000.00 -630.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168549137 -220,687.50 THB 3500006527 -206,250.00 -2,062.50
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168549404 -64,200.00 THB 3500006527 -60,000.00 -600.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168549733 -6,687.50 THB 3500006527 -6,250.00 -62.50
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168552081 -104,474.80 THB 3500006527 -97,640.00 -976.40
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168553768 -17,655.00 THB 3500006527 -16,500.00 -165.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168553974 -15,750.40 THB 3500006527 -14,720.00 -147.20
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168554225 -24,984.50 THB 3500006527 -23,350.00 -233.50
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168558879 -42,800.00 THB 3500006527 -40,000.00 -400.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168559255 -249,096.00 THB 3500006527 -232,800.00 -2,328.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168562619 -240,450.40 THB 3500006527 -224,720.00 -2,247.20
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168564568 -21,400.00 THB 3500006527 -20,000.00 -200.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168566031 -194,312.00 THB 3500006527 -181,600.00 -1,816.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168566622 -475,644.96 THB 3500006527 -444,528.00 -4,445.28
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168566698 -200,946.00 THB 3500006527 -187,800.00 -1,878.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168567044 -34,224.00 THB 3500006527 -31,985.05 -319.85
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168571852 -4,066.00 THB 3500006527 -3,800.00 -38.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168601589 -178,476.00 THB 3500006527 -166,800.00 -1,668.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168602075 -12,840.00 THB 3500006527 -12,000.00 -120.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168613402 -19,260.00 THB 3500006527 -18,000.00 -180.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168613556 -166,064.00 THB 3500006527 -155,200.00 -1,552.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168613597 -66,727.34 THB 3500006527 -62,362.00 -623.62
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168613640 -7,439.71 THB 3500006527 -6,953.00 -69.53
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168614535 -52,965.00 THB 3500006527 -49,500.00 -495.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168614805 -11,941.20 THB 3500006527 -11,160.00 -111.60
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168615047 -235,400.00 THB 3500006527 -220,000.00 -2,200.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168615281 -74,193.80 THB 3500006527 -69,340.00 -693.40
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168615386 -1,369.60 THB 3500006527 -1,280.00 -12.80
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168615508 -5,630.34 THB 3500006527 -5,262.00 -52.62
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168615580 -449,400.00 THB 3500006527 -420,000.00 -4,200.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168616054 -57,780.00 THB 3500006527 -54,000.00 -540.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168621652 -48,150.00 THB 3500006527 -45,000.00 -450.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168622194 -192,600.00 THB 3500006527 -180,000.00 -1,800.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168624035 -21,346.50 THB 3500006527 -19,950.00 -199.50
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168624219 -72,428.30 THB 3500006527 -67,690.00 -676.90
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168624245 -398,040.00 THB 3500006527 -372,000.00 -3,720.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168624286 -167,990.00 THB 3500006527 -157,000.00 -1,570.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168624426 -97,840.80 THB 3500006527 -91,440.00 -914.40
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168624694 -146,194.10 THB 3500006527 -136,630.00 -1,366.30
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168624726 -38,862.40 THB 3500006527 -36,320.00 -363.20
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168624818 -40,317.60 THB 3500006527 -37,680.00 -376.80
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168624859 -128,400.00 THB 3500006527 -120,000.00 -1,200.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168625186 -10,031.25 THB 3500006527 -9,375.00 -93.75
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168625789 -28,349.65 THB 3500006527 -26,495.00 -264.95
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168625928 -53,328.80 THB 3500006527 -49,840.00 -498.40
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168626403 -59,064.00 THB 3500006527 -55,200.00 -552.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168626441 -126,260.00 THB 3500006527 -118,000.00 -1,180.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168626996 -144,450.00 THB 3500006527 -135,000.00 -1,350.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168627370 -79,447.50 THB 3500006527 -74,250.00 -742.50
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168627632 -91,485.00 THB 3500006527 -85,500.00 -855.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168627854 -46,759.00 THB 3500006527 -43,700.00 -437.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168630768 -50,846.40 THB 3500006527 -47,520.00 -475.20
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168632034 -4,686.60 THB 3500006527 -4,380.00 -43.80
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168637435 -22,470.00 THB 3500006527 -21,000.00 -210.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168648951 -72,332.00 THB 3500006527 -67,600.00 -676.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168652569 -16,906.00 THB 3500006527 -15,800.00 -158.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168659149 -98,440.00 THB 3500006527 -92,000.00 -920.00



บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168667235 -26,835.60 THB 3500006527 -25,080.00 -250.80
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168674469 -387,768.00 THB 3500006527 -362,400.00 -3,624.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168674634 -367,010.00 THB 3500006527 -343,000.00 -3,430.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168676220 -4,012.50 THB 3500006527 -3,750.00 -37.50
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168709639 -133,454.68 THB 3500006527 -124,724.00 -1,247.24
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168709649 -116,202.00 THB 3500006527 -108,600.00 -1,086.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168714260 -114,000.00 THB 3500006527 -106,542.06 -1,065.42
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168715301 -75,550.56 THB 3500006527 -70,608.00 -706.08
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168721407 -22,470.00 THB 3500006527 -21,000.00 -210.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168725683 -431,424.00 THB 3500006527 -403,200.00 -4,032.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 4116502789 -136,104.00 THB 3500006527 -127,200.00 -1,272.00
บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 1168482151 -5,550.00 THB 3500006955 -5,550.00 -55.50

-17,208,492.54 THB -16,083,902.15 -159,545.36
-17,208,492.54 THB -16,083,902.15 -159,545.36

บรษัิท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์อนิสตรูเมนท ์จํากดั IV20210968 -56,700,000.00 THB 3500006470 -52,990,654.21 -529,906.54
-56,700,000.00 THB -52,990,654.21 -529,906.54
-56,700,000.00 THB -52,990,654.21 -529,906.54

บรษัิท รักษาความปลอดภัย  เอ.พ.ีมดี ีแอร ์การด์ จํากดั 22 -82,925.00 THB 3500006950 -77,500.00 -775.00
บรษัิท รักษาความปลอดภัย  เอ.พ.ีมดี ีแอร ์การด์ จํากดั 21 -65,805.00 THB 3500006981 -61,500.00 -615.00

-148,730.00 THB -139,000.00 -1,390.00
-148,730.00 THB -139,000.00 -1,390.00

หา้งหุน้สว่นจํากดั ซวีลิ คราฟท ์ คอนสตรัคชนั IV2021021 -124,339.35 THB 3500006972 -116,205.00 -1,162.05
หา้งหุน้สว่นจํากดั ซวีลิ คราฟท ์ คอนสตรัคชนั RE2021016 -39,211.22 THB 3500006972 -36,646.00 -366.46
หา้งหุน้สว่นจํากดั ซวีลิ คราฟท ์ คอนสตรัคชนั RE2021018 -58,871.40 THB 3500006972 -55,020.00 -550.20

-222,421.97 THB -207,871.00 -2,078.71
-222,421.97 THB -207,871.00 -2,078.71

บรษัิท เพ็ทเวลิด ์เซ็นเตอร ์จํากดั SIP-641001279 -15,600.00 THB 3500006949 -15,600.00 -156.00
บรษัิท เพ็ทเวลิด ์เซ็นเตอร ์จํากดั SIP-641001281 -810.00 THB 3500006949 -757.01 -7.57
บรษัิท เพ็ทเวลิด ์เซ็นเตอร ์จํากดั SIP-641101638 -1,170.00 THB 3500006968 -1,170.00 -11.70
บรษัิท เพ็ทเวลิด ์เซ็นเตอร ์จํากดั SIP-641101895 -7,200.00 THB 3500006968 -7,200.00 -72.00

-24,780.00 THB -24,727.01 -247.27
-24,780.00 THB -24,727.01 -247.27

บรษัิทสยามฟารม์าซตูคิอล จํากดั 1211101040 -2,092.92 THB 3500006933 -1,956.00 -19.56
บรษัิทสยามฟารม์าซตูคิอล จํากดั 1211202104 -9,202.00 THB 3500006933 -8,600.00 -86.00
บรษัิทสยามฟารม์าซตูคิอล จํากดั 1211206305 -17,976.00 THB 3500006933 -16,800.00 -168.00
บรษัิทสยามฟารม์าซตูคิอล จํากดั 1211206432 -29,960.00 THB 3500006933 -28,000.00 -280.00
บรษัิทสยามฟารม์าซตูคิอล จํากดั 1211206458 -19,260.00 THB 3500006933 -18,000.00 -180.00
บรษัิทสยามฟารม์าซตูคิอล จํากดั 1211201026 -2,642.90 THB 3500006962 -2,470.00 -24.70

-81,133.82 THB -75,826.00 -758.26
-81,133.82 THB -75,826.00 -758.26

นาย ปรนิทร ์ ววิัตน์พนชาติ 31ธ.ค.64 -75,600.00 THB 3500006991 ค่าเชา่หอพัก 18 หอ้ง เดอืน ธ.ค.64 -75,600.00 -756.00
นาย ปรนิทร ์ ววิัตน์พนชาติ 31ม.ค.65 -75,600.00 THB 3500006991 ค่าเชา่หอพัก 18 หอ้ง เดอืน ม.ค.65 -75,600.00 -756.00

-151,200.00 THB -151,200.00 -1,512.00
-151,200.00 THB -151,200.00 -1,512.00

บรษัิท พพีลัสบา้นอจัฉรยิะ จํากดั INV000011 -18,000.00 THB 3500006963 -16,822.43 -168.22
-18,000.00 THB -16,822.43 -168.22
-18,000.00 THB -16,822.43 -168.22

บรษัิท บโีอเค เทรดดงิ จํากดั INV65-010001 -310,754.50 THB 3500006976 -290,424.77 -2,904.25
-310,754.50 THB -290,424.77 -2,904.25
-310,754.50 THB -290,424.77 -2,904.25

หจก. พ.ีด.ีคลนี แอนด ์เซอรว์สิ 92/2565 -74,500.00 THB 3500006979 ค่าดูแลภูมทิัศน์โครงการเกษตร สพด391/2564 ม.ค.65 -69,626.17 -696.26
-74,500.00 THB -69,626.17 -696.26
-74,500.00 THB -69,626.17 -696.26

บรษัิท เพ็นทนัิม ด ีจํากดั IN21120091 -111,000.00 THB 3500006975 -103,738.32 -1,037.38
-111,000.00 THB -103,738.32 -1,037.38
-111,000.00 THB -103,738.32 -1,037.38

บรษัิท เบริด์เอ็กซเ์ปิรท์ จํากดั RV2112/106 -90,950.00 THB 3500006973 -85,000.00 -850.00
-90,950.00 THB -85,000.00 -850.00
-90,950.00 THB -85,000.00 -850.00

บรษัิท ทรปิเปิลพูลส ์สโตร ์จํากดั BL6501-00047 -44,400.00 THB 3500006957 -41,495.33 -414.95
-44,400.00 THB -41,495.33 -414.95
-44,400.00 THB -41,495.33 -414.95

-110,683,372.68 THB -103,460,040.77 -1,033,306.74
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Local 
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RVA6411-0029 1000000801 บรษัิท เอชบพี ีอนิโนเวชนั จํากดั -70,000.00 9300001087 Z3 THB 3500007024 RVA6411-0029 บจ.เอชบพี ีอนิโนเวชนั
1000000801 -70,000.00 THB
1000000801 -70,000.00 THB

RVA6309-0042 1000000992 บรษัิท คยีเ์อ็นซ ์(ไทยแลนด)์ จํากดั -26,215.00 9300001078 Z3 THB 3500007023 RVA6309-0042 บจ.คยีเ์อ็นซ(์ไทยแลนด)์
1000000992 -26,215.00 THB
1000000992 -26,215.00 THB

-96,215.00 THB
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RCA6412-0008 1000000839 บรษัิท เวลิดล์อฟท ์จํากัด -260,000.00 THB 3500007021 หลักประกันสญัญา 0.00 0.00
1000000839 -260,000.00 THB 0.00 0.00
1000000839 -260,000.00 THB 0.00 0.00

RCA6407-0013 1000001109 บรษัิท ไทยเกษม เอ็นจเินยีรงิ จํากัด -76,000.00 THB 3500007025 หลักประกันสญัญา 0.00 0.00
1000001109 -76,000.00 THB 0.00 0.00
1000001109 -76,000.00 THB 0.00 0.00

RCA6406-0004 3000000001 บรษัิท จฬุาวัฒน จํากัด RCA6404-0004 -256,690.00 THB 3500007022 หลักประกันสญัญา 0.00 0.00
3000000001 -256,690.00 THB 0.00 0.00
3000000001 -256,690.00 THB 0.00 0.00

-592,690.00 THB 0.00 0.00


