กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด โกรท
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรั พย์
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
จำนวนหน่วย (หุน้ )

มูลค่ำยุติธรรม

%

หุ้นสามัญ
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
อาหารและเครื่องดืม่
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล

9,222,176

359,664,864.00

3.11

10,740,600

295,366,500.00

2.55

บมจ.ธนำคำรกรุ งเทพ

1,937,300

401,021,100.00

3.47

บมจ.ธนำคำรกสิ กรไทย

2,485,900

466,106,250.00

4.03

บมจ.ธนำคำรเกียรตินำคิน

3,296,900

229,134,550.00

1.98

บมจ.ธนำคำรไทยพำณิ ชย์

2,433,900

321,274,800.00

2.78

บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป
เงินทุนและหลักทรัพย์

2,794,660

246,628,745.00

2.13

บมจ.อิออน ธนสิ นทรัพย์ (ไทยแลนด์)
ประกันภัยและประกันชี วิต

3,240,300

591,354,750.00

5.11

บมจ.กรุ งเทพประกันภัย

1,388,713

449,943,012.00

3.89

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

69,587,610

52,190,707.50

0.45

18,914,913

106,869,258.45

0.92

68,400

24,624,000.00

0.21

บมจ.ไทยสแตนเลย์กำรไฟฟ้ ำ
อสั งหาริมทรัพย์ และก่ อสร้ าง
วัสดุก่อสร้ าง

1,441,500

327,220,500.00

2.83

บมจ.ไดนำสตี้เซรำมิค

82,022,300

177,168,168.00

1.53

1,530,231

344,301,975.00

2.98

974,200

469,564,400.00

4.06

9,072,400

292,584,900.00

2.53

7,480,100

547,917,325.00

4.74

31,825,400

218,003,990.00

1.88

46,640,000

499,048,000.00

4.31

8,369,399

189,985,357.30

1.64

บมจ.บ้ำนปู

17,602,124

285,154,408.80

2.46

บมจ.จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน้ ำภำคตะวันออก

25,159,500

279,270,450.00

2.41

บมจ.ผลิตไฟฟ้ ำ

1,559,200

455,286,400.00

3.94

บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิ โตรเลียม

3,534,900

443,629,950.00

3.83

11,995,000

575,760,000.00

4.98

บมจ.โอสถสภำ
ธุรกิจการเงิน
ธนาคาร

บมจ.ไทยรี ประกันชีวิต
สินค้ าอุตสาหกรรม
ยานยนต์
บมจ.กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย)

บมจ.ปูนซี เมนต์นครหลวง
บมจ.ปูนซิ เมนต์ไทย
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
พัฒนาอสังหาริมทรั พย์
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนำ
บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้ำส์
ทรัพยากร
พลังงานและสาธารณูปโภค
บมจ. บ้ำนปู เพำเวอร์

บมจ. ปตท.

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด โกรท
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรั พย์
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
จำนวนหน่วย (หุน้ )

มูลค่ำยุติธรรม

%

บริ การ
พาณิชย์
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

รวม

38,523,117

589,403,690.10

5.09

บมจ.เมก้ำ ไลฟ์ ไซแอ็นซ์
การแพทย์

8,564,100

278,333,250.00

2.41

บมจ.กรุ งเทพดุสิตเวชกำร

18,386,300

455,980,240.00

3.94

บมจ.โรงพยำบำลบำรุ งรำษฎร์
เทคโนโลยี
ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์

1,407,100

252,574,450.00

2.18

บมจ.ฮำนำ ไมโครอิเล็คโทรนิ คส
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10,332,600

320,310,600.00

2.77

บมจ.แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส

3,436,300

632,279,200.00

5.47

11,177,955,791.15

96.61

24,640,326.20

0.21

24,640,326.20

0.21

6,720,104.61

0.06

ธนำคำรยูโอบี จำกัด (มหำชน) - บัญชี เงินฝำกออมทรัพย์

45,572,808.70

0.39

เงินฝากออมทรั พย์

52,292,913.31

0.45

ธนำคำรซิ ต้ แี บงก์ เอ็น.เอ. - บัญชี เงินฝำกเพือ่ ดำเนินกำร

267,515,179.84

2.31

เงินฝากเพื่อดาเนินการ

267,515,179.84

2.31

118,084,051.44
(72,058,509.62)
11,568,429,752.32

1.02
(0.62)
100.00

หุ้นสามัญ

ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุ้น
บริ ษทั ไดนำสตี้เซรำมิค จำกัด (มหำชน)
รวม

29,687,140

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื อ้ หุ้น

เงินฝากออมทรั พย์
ธนำคำรซิ ต้ แี บงก์ เอ็น. เอ. - บัญชี เงินฝำกโกลด์เซฟวิ่ง
รวม

เงินฝากเพือ่ ดาเนินการ
รวม

สิ นทรัพย์อื่น
หนี้สินอื่น
รวมทรั พย์ สินสุ ทธิ
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