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

มูลค่ำยุติธรรม

%

หุ้นสามัญ
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
อาหารและเครื่องดืม่
บมจ. บำงกอกแร้นช์

17,710,100

68,715,188.00

1.24

บมจ.หำดทิพย์

10,259,323

147,734,251.20

2.66

5,670,934

221,166,426.00

3.99

20,146,800

100,331,064.00

1.81

3,221,390

284,287,667.50

5.13

1,961,800

358,028,500.00

6.46

17,503,800

204,794,460.00

3.69

บมจ.กรุ งเทพประกันภัย

1,374,900

445,467,600.00

8.04

บมจ.เมืองไทยประกันภัย

2,024,593

185,756,407.75

3.35

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

83,540,770

62,655,577.50

1.13

19,255,029

108,790,913.85

1.96

3,300

1,188,000.00

0.02

บมจ. อินเตอร์ ไฮด์ จำกัด

17,496,800

137,349,880.00

2.48

บมจ.ไทยสแตนเลย์กำรไฟฟ้ ำ
บรรจุภัณฑ์

1,672,200

379,589,400.00

6.85

462,200

82,502,700.00

1.49

บมจ.ไดนำสตี้เซรำมิค
บริการรับเหมาก่ อสร้ าง

96,322,100

208,055,736.00

3.75

บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนี ยริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่
พัฒนาอสั งหาริมทรัพย์

11,498,000

113,255,300.00

2.04

3,242,200

237,491,150.00

4.28

บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์

20,237,200

138,624,820.00

2.50

บมจ.สัมมำกร

37,273,758

65,229,076.50

1.18

18,397,400

139,820,240.00

2.52

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
สิ นค้ าอุปโภคบริโภค
ของใช้ ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ ป
ธุรกิจการเงิน
ธนาคาร
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป
เงินทุนและหลักทรัพย์
บมจ.อิออน ธนสิ นทรัพย์ (ไทยแลนด์)
บมจ.กรุ งไทยคำร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส
ประกันภัยและประกันชีวติ

บมจ.ไทยรี ประกันชีวิต
สิ นค้ าอุตสาหกรรม
ยานยนต์
บมจ.กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย)

บมจ.อลูคอน
อสั งหาริมทรัพย์และก่ อสร้ าง
วัสดุก่อสร้ าง

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนำ

บมจ. สยำมฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์
ทรัพยากร
พลังงานและสาธารณูปโภค

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด สมอลแค็พ
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
จำนวนหน่ วย (หุน้ )
บมจ.จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน้ ำภำคตะวันออก
บริการ
พาณิชย์

%

27,596,100

306,316,710.00

5.53

19,850,724

303,716,077.20

5.48

7,505,300

72,426,145.00

1.31

8,636,400

280,683,000.00

5.06

บมจ.โรงพยำบำลบำรุ งรำษฎร์

1,239,400

222,472,300.00

4.01

บมจ.โรงพยำบำลพระรำมเก้ำ
เทคโนโลยี
ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์

14,902,500

162,437,250.00

2.93

7,231,100

224,164,100.00

4.04

5,263,049,940.50

94.93

46,393,547.20

0.84

46,393,547.20

0.84

ธนำคำรซิ ต้ ีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝำกโกลด์เซฟวิ่ง

102,131,520.55

1.84

เงินฝากออมทรั พย์

102,131,520.55

1.84

ธนำคำรซิ ต้ ีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝำกเพื่อดำเนิ นกำร

85,330,974.76

1.54

เงินฝากเพื่อดาเนิ นการ

85,330,974.76

1.54

63,390,663.87
(16,329,099.38)
5,543,967,547.50

1.14
(0.29)
100.00

บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
บมจ.แม็คกรุ๊ ป
บมจ.เมก้ำ ไลฟ์ ไซแอ็นซ์
การแพทย์

บมจ.ฮำนำ ไมโครอิเล็คโทรนิ คส
รวม

มูลค่ำยุติธรรม

หุ้นสามัญ

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้น
บริ ษทั ไดนำสตี้เซรำมิค จำกัด (มหำชน)
รวม

55,895,840

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื ้อหุ้น

เงินฝากออมทรัพย์
รวม

เงินฝากเพือ่ ดาเนินการ
รวม

สิ นทรัพย์อื่น
หนี้ สินอื่น
รวมทรัพย์สินสุ ทธิ
/

. . (U.S.)
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