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K Energy Sector Index Fund (K-ENERGY)

สดดสสวนตสอ

มมลคสาทรดพยยสปน

สททธป

(% of NAV)

สดดสสวนตสอ

เงปนลงททน

(% of 

Investment)

อดนดดบความเชชทอถชอของ

ผมหออกตราสาร / ตราสาร

(Credit Rating)

                 ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)

เงปนฝาก หรชอตราสารเทนยบเทสาเงปนฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)  1.95 1.93

บมจ.ธนาคารกรรงเทพ (BBL) AA+(tha)  1.92  1.94

บมจ.ธนาคารกสสกรไทย (KBANK) AA+(tha)  0.01  0.01

หลดกทรดพยยประเภทตราสารททน  98.49 97.71

หลดกทรดพยยประเภทตราสารททนและหนสวยลงททนจดทะเบนยน 5 อดนดดบแรก

บมจ.ปตท. (PTT) AAA(tha)  23.18  23.37

บมจ. กกลฟฟ  เออนเนอรฟจจ ดจเวลลอปเมนทฟ (GULF) A+  15.60  15.72

บมจ.ปตท.สสารวจและผลสตปส โตรเลจยม (PTTEP) AAA  15.38  15.50

บมจ.ปตท. นสนามกนและการคคาปลจก (OR)  6.97  7.03

บมจ.พลกงงานบรสสรทธสธ  (EA) A-  6.62  6.67

หลกกทรกพยฟอออน ๆ (OTHERS)  29.96  30.20

หนสวยลงททน (UNIT TRUST)  0.36 0.36

กองทรนรวมโครงสรคางพอนนฐาน โรงไฟฟค าพระนครเหนออ ชรดทจอ 1 การไฟฟค าฝฝ ายผลสตแหฝงประเทศไทย 

(EGATIF)

AAA  0.36  0.36

 100.80 100.00

อออนๆ (OTHERS)

รวมเงปนลงททน (TOTAL INVESTMENTS)

 100.00

-0.80

รวมมมลคสาทรดพยยสปนสททธป (NET ASSET VALUE)

หลดกทรดพยยประเภทตราสารททนแยกตามกลทสมธทรกปจ 1 อดนดดบแรก
TOP 1 EQUITY SECTOR

พลกงงานและสาธารณณปโภค (ENERGY & UTILITIES)1.  97.73  98.51

หลกกทรกพยฟอออน ๆ (OTHERS)2. -0.02 -0.02

     คคาเตชอน การลงททนในหนสวยลงททนยสอมมนความเสนทยงควบคมสไปกดบผลตอบแทน กสอนตดดสปนใจลงททนควรศศกษาหนดงสชอชนชชวนอยสางรอบคอบ

     WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.
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หมายเหตร : อออนๆ = ลณกหนจน จากการขายเงสนลงทรน + คฝาใชคจฝายรอตกดบกญชจ - คฝาใชคจฝายคคางจฝาย - เจคาหนจน จากการซอนอเงสนลงทรน

คฝาใชคจฝายรอตกดบกญชจ หมายถถง คฝาใชคจฝายเพอออการดสาเนสนงานของกองทรน ตกดจฝายเฉลจอยทรกวกน ตามทจอกสาหนดไวคในหนกงสออชจนชวน

เชฝน คฝาใชคจฝายในการจกดทสาโฆษณาประชาสกมพกนธฟ คฝาจกดทสาหนกงสออชจนชวน คฝาพสมพฟใบสสาคกญหนฝวยลงทรน เปอ นตคน

คฝาใชคจฝายคคางจฝาย เชฝน คฝาธรรมเนจยมในการจกดการกองทรน คฝาธรรมเนจยมผณ คดณแลผลประโยชนฟ คฝาใชคจฝายในการสอบบกญชจ คฝาธรรมเนจยมนายทะเบจยน

คฝาธรรมเนจยมการรกบซอนอคอนหนฝวยลงทรน คฝารกบซอนอคอนหนฝวยลงทรนคคางจฝาย และภาษจเงสนไดคหกก ณ ทจอจฝาย เปอ นตคน

* อกนดกบความนฝาเชอออถออของตราสารภาครกฐไทยทจอเสนอขายในประเทศเทจยบเทฝา AAA  โดยจกดใหคอยณฝในกลรฝมตราสารหนจน ในประเทศ

NOTE     : Others   =  Accounts Receivables + Deferred Charges - Accrued Expenses - Accounts Payables

Deferred Charges   =  Operating expenses, such as advertising expenses, prospectus printing expenses,  and passbook printing 

expenses, which are amortized on straight line basis over the period  as specified in the prospectus of the Fund.

Deferred Charges   =  Operating expenses, such as advertising expenses, prospectus printing 

* Credit rating of Thai government securities offered in Thailand is AAA that categorized into Local Fixed Income group.

     คคาเตชอน การลงททนในหนสวยลงททนยสอมมนความเสนทยงควบคมสไปกดบผลตอบแทน กสอนตดดสปนใจลงททนควรศศกษาหนดงสชอชนชชวนอยสางรอบคอบ

     WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

 


