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                 ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)

เงปนฝาก หรชอตราสารเททยบเทสาเงปนฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)  9.41 9.39

บมจ.ธนาคารกรรงเทพ (BBL) AA+(tha)  9.36  9.38

บมจ.ธนาคารกสสกรไทย (KBANK) AA+(tha)  0.03  0.03

หลปกทรปพยยประเภทตราสารททน  90.84 90.61

หลปกทรปพยยประเภทตราสารททนและหนสวยลงททนจดทะเบทยน 5 อปนดปบแรก

บมจ.แอดวานซซ อสนโฟรซ เซอรซวสส (ADVANC) AA+(tha)  9.88  9.91

บมจ.ธนาคารกรรงเทพ (BBL) AA+(tha)  6.56  6.58

บมจ.ททาอากาศยานไทย (AOT)  6.24  6.26

บมจ. กกลฟซ  เออนเนอรซจจ ดจเวลลอปเมนทซ (GULF) A+  5.62  5.63

บมจ.ปตท. (PTT) AAA(tha)  4.62  4.63

หลกกทรกพยซอออน ๆ (OTHERS)  57.69  57.83

 100.25 100.00

อออนๆ (OTHERS)

รวมเงปนลงททน (TOTAL INVESTMENTS)

 100.00

-0.25

รวมมมลคสาทรปพยยสปนสททธป (NET ASSET VALUE)

หลปกทรปพยยประเภทตราสารททนแยกตามกลทสมธทรกปจ 5 อปนดปบแรก
TOP 5 EQUITY SECTOR

พลกงงานและสาธารณณปโภค (ENERGY & UTILITIES)1.  19.08  19.13

ธนาคาร (BANKING)2.  14.60  14.64

เทคโนโลยจสารสนเทศและการสอออสาร (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY)3.  13.51  13.54

พกฒนาอสกงหารสมทรกพยซ (PROPERTY DEVELOPMENT)4.  12.60  12.63

พาณสชยซ (COMMERCE)5.  7.39  7.41

หลกกทรกพยซอออน ๆ (OTHERS)6.  23.43  23.49

     คคาเตชอน การลงททนในหนสวยลงททนยสอมมทความเสททยงควบคมสไปกปบผลตอบแทน กสอนตปดสปนใจลงททนควรศศกษาหนปงสชอชทชชวนอยสางรอบคอบ

     WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.
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หมายเหตร : อออนๆ = ลณกหนจน จากการขายเงสนลงทรน + คทาใชชจทายรอตกดบกญชจ - คทาใชชจทายคชางจทาย - เจชาหนจน จากการซอนอเงสนลงทรน

คทาใชชจทายรอตกดบกญชจ หมายถถง คทาใชชจทายเพอออการดดาเนสนงานของกองทรน ตกดจทายเฉลจอยทรกวกน ตามทจอกดาหนดไวชในหนกงสออชจนชวน

เชทน คทาใชชจทายในการจกดทดาโฆษณาประชาสกมพกนธซ คทาจกดทดาหนกงสออชจนชวน คทาพสมพซใบสดาคกญหนทวยลงทรน เปอ นตชน

คทาใชชจทายคชางจทาย เชทน คทาธรรมเนจยมในการจกดการกองทรน คทาธรรมเนจยมผณ ชดณแลผลประโยชนซ คทาใชชจทายในการสอบบกญชจ คทาธรรมเนจยมนายทะเบจยน

คทาธรรมเนจยมการรกบซอนอคอนหนทวยลงทรน คทารกบซอนอคอนหนทวยลงทรนคชางจทาย และภาษจเงสนไดชหกก ณ ทจอจทาย เปอ นตชน

* อกนดกบความนทาเชอออถออของตราสารภาครกฐไทยทจอเสนอขายในประเทศเทจยบเททา AAA  โดยจกดใหชอยณทในกลรทมตราสารหนจน 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.
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