กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด สยามลีดเดอร์ ส
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
จำนวนหน่ วย (หุน้ )

มูลค่ำยุติธรรม

%

หุ้นสามัญ
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
อาหารและเครื่องดืม่
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล

1,362,368

53,132,352.00

3.56

1,095,400

30,123,500.00

2.02

บมจ.ธนำคำรกรุ งเทพ

247,400

51,211,800.00

3.43

บมจ.ธนำคำรกสิ กรไทย

355,100

66,581,250.00

4.47

บมจ.ธนำคำรเกียรตินำคิน

385,400

26,785,300.00

1.80

บมจ.ธนำคำรไทยพำณิ ชย์

372,900

49,222,800.00

3.30

บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป
เงินทุนและหลักทรัพย์

371,630

32,796,347.50

2.20

บมจ.อิออน ธนสิ นทรัพย์ (ไทยแลนด์)
ประกันภัยและประกันชีวติ

363,100

66,265,750.00

4.44

บมจ.กรุ งเทพประกันภัย

132,145

42,814,980.00

2.87

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

5,689,820

4,267,365.00

0.29

2,000,351

11,301,983.15

0.76

บมจ.ไทยสแตนเลย์กำรไฟฟ้ ำ
อสั งหาริมทรัพย์และก่ อสร้ าง
วัสดุก่อสร้ าง

180,600

40,996,200.00

2.75

บมจ.ไดนำสตี้เซรำมิค

7,694,200

16,619,472.00

1.11

บมจ.ปูนซี เมนต์นครหลวง

226,711

51,009,975.00

3.42

บมจ.ปูนซิ เมนต์ไทย

141,100

68,010,200.00

4.56

1,073,200

34,610,700.00

2.32

953,600

69,851,200.00

4.68

3,204,800

21,952,880.00

1.47

5,533,500

59,208,450.00

3.97

บมจ. บ้ำนปู เพำเวอร์

1,252,778

28,438,060.60

1.91

บมจ.บ้ำนปู

2,462,262

39,888,644.40

2.68

บมจ.จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน้ ำภำคตะวันออก

3,478,800

38,614,680.00

2.59

บมจ.ผลิตไฟฟ้ ำ

185,300

54,107,600.00

3.63

บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิ โตรเลียม

596,500

74,860,750.00

5.02

บมจ.โอสถสภำ
ธุรกิจการเงิน
ธนาคาร

บมจ.ไทยรี ประกันชีวิต
สิ นค้ าอุตสาหกรรม
ยานยนต์

บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
พัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนำ
บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้ำส์
ทรัพยากร
พลังงานและสาธารณูปโภค

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด สยามลีดเดอร์ ส
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
จำนวนหน่ วย (หุน้ )
บมจ. ปตท.
บริการ
พาณิชย์

%

1,615,700

77,553,600.00

5.20

5,186,820

79,358,346.00

5.32

บมจ.เมก้ำ ไลฟ์ ไซแอ็นซ์
การแพทย์

940,000

30,550,000.00

2.05

บมจ.กรุ งเทพดุสิตเวชกำร

2,476,100

61,407,280.00

4.12

บมจ.โรงพยำบำลบำรุ งรำษฎร์
เทคโนโลยี
ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์

200,100

35,917,950.00

2.41

บมจ.ฮำนำ ไมโครอิเล็คโทรนิ คส
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

1,284,900

39,831,900.00

2.67

บมจ.แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส

482,700

88,816,800.00

5.96

1,446,108,115.65

96.98

2,554,474.40

0.17

2,554,474.40

0.17

3,652,007.93

0.24

219,102.08

0.01

3,871,110.01

0.25

ธนำคำรซิ ต้ ีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝำกเพื่อดำเนิ นกำร

29,845,138.72

2.00

เงินฝากเพื่อดาเนิ นการ

29,845,138.72

2.00

13,509,359.55
(4,806,513.17)
1,491,081,685.16

0.91
(0.32)
100.00

บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

รวม

มูลค่ำยุติธรรม

หุ้นสามัญ

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้น
บริ ษทั ไดนำสตี้เซรำมิค จำกัด (มหำชน)
รวม

3,077,680

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื ้อหุ้น

เงินฝากออมทรัพย์
ธนำคำรซิ ต้ ีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝำกโกลด์เซฟวิ่ง
ธนำคำรยูโอบี จำกัด (มหำชน) - บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์
รวม

เงินฝากออมทรั พย์

เงินฝากเพือ่ ดาเนินการ
รวม

สิ นทรัพย์อื่น
หนี้ สินอื่น
รวมทรัพย์สินสุ ทธิ
/

. . (U.S.)

Aa3 (Moody)/A+ (S&P)/A+ (Fitch)

-

(

Baa1 (Moody)/ A- (Fitch)

AAA (Fitch)

)

29
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