กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด สยามลีดเดอร์ ส
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
จำนวนหน่วย (หุ้น)

มูลค่ำยุติธรรม

%

หุ้นสามัญ
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
อาหารและเครื่องดื่ม
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล

1,362,368

46,320,512.00

3.39

1,095,400

26,837,300.00

1.96

บมจ.ธนำคำรกรุ งเทพ

236,900

48,090,700.00

3.51

บมจ.ธนำคำรกสิ กรไทย

336,200

62,197,000.00

4.55

บมจ.ธนำคำรเกียรตินำคิน

385,400

25,532,750.00

1.87

บมจ.ธนำคำรไทยพำณิ ชย์

339,100

45,269,850.00

3.31

บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
เงินทุนและหลักทรัพย์

371,630

29,080,047.50

2.13

บมจ.อิออน ธนสิ นทรัพย์ (ไทยแลนด์)
ประกันภัยและประกันชีวติ

363,100

66,084,200.00

4.83

บมจ.กรุ งเทพประกันภัย

109,945

36,171,905.00

2.64

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

5,689,820

4,950,143.40

0.36

2,000,351

12,902,263.95

0.94

บมจ.ไทยสแตนเลย์กำรไฟฟ้ ำ
อสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้ าง
วัสดุก่อสร้ าง

147,700

31,460,100.00

2.30

บมจ.ไดนำสตี้เซรำมิค

7,694,200

15,080,632.00

1.10

บมจ.ปูนซี เมนต์นครหลวง

226,711

46,475,755.00

3.40

บมจ.ปูนซิ เมนต์ไทย

141,100

61,519,600.00

4.50

1,073,200

35,415,600.00

2.59

906,600

67,768,350.00

4.95

2,304,000

14,515,200.00

1.06

5,533,500

54,781,650.00

4.00

บมจ. บ้ำนปู เพำเวอร์

1,062,178

23,686,569.40

1.73

บมจ.บ้ำนปู

2,462,262

36,441,477.60

2.66

บมจ.จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน้ ำภำคตะวันออก

3,206,300

34,307,410.00

2.51

บมจ.ผลิตไฟฟ้ ำ

204,100

50,616,800.00

3.70

บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิ โตรเลียม

560,300

63,594,050.00

4.65

979,400

45,052,400.00

3.29

บมจ.โอสถสภำ
ธุรกิจการเงิน
ธนาคาร

บมจ.ไทยรี ประกันชีวิต
สินค้าอุตสาหกรรม
ยานยนต์

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

บมจ. ปตท.
บริการ

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด สยามลีดเดอร์ ส
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
จำนวนหน่วย (หุ้น)

มูลค่ำยุติธรรม

%

พาณิชย์
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

รวม

5,186,820

78,839,664.00

5.76

บมจ.เมก้ำ ไลฟ์ ไซแอ็นซ์
การแพทย์

844,900

24,290,875.00

1.78

บมจ.กรุ งเทพดุสิตเวชกำร

2,223,900

55,152,720.00

4.03

บมจ.โรงพยำบำลบำรุ งรำษฎร์
เทคโนโลยี
ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์

184,300

34,556,250.00

2.53

บมจ.ฮำนำ ไมโครอิเล็คโทรนิ คส
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

1,284,900

42,401,700.00

3.10

บมจ.แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส

466,400

80,454,000.00

5.88

1,299,847,474.85

95.01

2,123,599.20

0.16

2,123,599.20

0.16

3,647,411.19

0.27

218,167.25

0.02

3,865,578.44

0.29

ธนำคำรซิ ต้ ีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝำกเพื่อดำเนินกำร

62,225,873.83

4.55

เงิ นฝากเพื่ อดาเนิ นการ

62,225,873.83

4.55

3,169,315.17
(2,837,724.83)
1,368,394,116.66

0.23
(0.21)
100.00

หุ้นสามัญ

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้น
บมจ.ไดนำสตี้เซรำมิค
รวม

3,077,680

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื ้อหุ้ น

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

เงิ นฝากออมทรั พย์

เงินฝากเพือ่ ดาเนินการ
รวม

สิ นทรัพย์อื่น
หนี้ สินอื่ น
รวมทรัพย์สินสุ ทธิ
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