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เงปนฝาก หรสอตราสารเทนยบเทสาเงปนฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)  0.66 0.66

บมจ.ธนาคารกรรงเทพ (BBL) AA+(tha)  0.65  0.65

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

หลดกทรดพยยประเภทตราสารททน  95.95 95.68

หลดกทรดพยยประเภทตราสารททนและหนสวยลงททนจดทะเบนยน 5 อดนดดบแรก

บมจ.แอดวานซซ อสนโฟรซ เซอรซวสส (ADVANC) AA+(tha)  41.56  41.68

บมจ.ทรรคอรซปอเรชชชน (TRUE) A+  17.95  18.00

บมจ.อสนทชช โฮลดสดงสซ (INTUCH)  15.73  15.77

กองทรนรวมโครงสรรางพพดนฐานโทรคมนาคม ดสจสทชล (DIF) A+  8.83  8.85

บมจ. เจ มารซท (JMART)  1.88  1.89

หลชกทรชพยซอพชน ๆ (OTHERS)  9.73  9.76

หนสวยลงททน (UNIT TRUST)  3.67 3.66

กองทรนรวมโครงสรรางพพดนฐานบรอดแบนดซอสนเทอรซเนนต จชสมสน (TTTBB)  3.66  3.67

 100.28 100.00

อพชนๆ (OTHERS)

รวมเงปนลงททน (TOTAL INVESTMENTS)

 100.00

-0.28

รวมมมลคสาทรดพยยสปนสททธป (NET ASSET VALUE)

หลดกทรดพยยประเภทตราสารททนแยกตามกลทสมธทรกปจ 2 อดนดดบแรก
TOP 2 EQUITY SECTOR

เทคโนโลยยสารสนเทศและการสพชอสาร (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY)1.  86.85  87.09

กองทรนรวมโครงสรรางพพดนฐาน - ในประเทศ (INFRASTRUCTURE)2.  8.82  8.85

หลชกทรชพยซอพชน ๆ (OTHERS)3.  0.01  0.01

     คคาเตสอน การลงททนในหนสวยลงททนยสอมมนความเสนสยงควบคมสไปกดบผลตอบแทน กสอนตดดสปนใจลงททนควรศศกษาหนดงสสอชนชชวนอยสางรอบคอบ

     WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.
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หมายเหตร : อพชนๆ = ลรกหนยด จากการขายเงสนลงทรน + คคาใชรจคายรอตชดบชญชย - คคาใชรจคายครางจคาย - เจราหนยด จากการซพดอเงสนลงทรน

คคาใชรจคายรอตชดบชญชย หมายถถง คคาใชรจคายเพพชอการดดาเนสนงานของกองทรน ตชดจคายเฉลยชยทรกวชน ตามทยชกดาหนดไวรในหนชงสพอชยดชวน

เชคน คคาใชรจคายในการจชดทดาโฆษณาประชาสชมพชนธซ คคาจชดทดาหนชงสพอชยดชวน คคาพสมพซใบสดาคชญหนควยลงทรน เปน นตรน

คคาใชรจคายครางจคาย เชคน คคาธรรมเนยยมในการจชดการกองทรน คคาธรรมเนยยมผร รดรแลผลประโยชนซ คคาใชรจคายในการสอบบชญชย คคาธรรมเนยยมนายทะเบยยน

คคาธรรมเนยยมการรชบซพดอคพนหนควยลงทรน คคารชบซพดอคพนหนควยลงทรนครางจคาย และภาษยเงสนไดรหชก ณ ทยชจคาย เปน นตรน

* อชนดชบความนคาเชพชอถพอของตราสารภาครชฐไทยทยชเสนอขายในประเทศเทยยบเทคา AAA  โดยจชดใหรอยรคในกลรคมตราสารหนยด 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.

     คคาเตสอน การลงททนในหนสวยลงททนยสอมมนความเสนสยงควบคมสไปกดบผลตอบแทน กสอนตดดสปนใจลงททนควรศศกษาหนดงสสอชนชชวนอยสางรอบคอบ

     WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

 


