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รายงานสถานะการลงททน
PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)

อพนดพบความเชพพอถพอของ

สพ ดสส วนตส อ

สพ ดสส วนตส อ

ผมหออกตราสาร / ตราสาร

เงปนลงททน

มมลคส าทรพพยย สปน

(Credit Rating)

(% of

สท ทธป

Investment)

(% of NAV)

พพนธบพตรหรพอตราสารหนลล รพฐบาล รพฐวปสาหกปจ กระทรวงการคลพงคคาล ประกพน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF

6.35

6.30

6.35

6.30

2.98

2.96

GUARANTEE)

พพนธบพตรธนาคารแหหงประเทศไทย (BOT BOND)

AAA*

เงปนฝาก หรพอตราสารเทลยบเทส าเงปนฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)

บมจ.ธนาคารทหารไทย (TMB)

AA-(tha)

2.85

2.83

บมจ.ธนาคารกสส กรไทย (KBANK)

AA+(tha)

0.13

0.13

90.67

90.00

7.87

7.81

หลพกทรพพยย ประเภทตราสารททน
หลพกทรพพยย ประเภทตราสารททนและหนส วยลงททนจดทะเบลยน 5 อพนดพบแรก

บมจ.ปตท. (PTT)

AAA(tha)

บมจ.ทหาอากาศยานไทย (AOT)

5.99

5.95

บมจ.ปตท.สสารวจและผลสตปส โตรเลลยม (PTTEP)

AAA

4.19

4.16

บมจ.ซลพล ออลลล (CPALL)

AA-

3.97

3.94

บมจ.แอดวานซล อสนโฟรล เซอรลวสส (ADVANC)

AA

3.91

3.88

64.74

64.26

100.00

99.26

หลพกทรพพยลออน ๆ (OTHERS)
รวมเงปนลงททน (TOTAL INVESTMENTS)

อออนๆ (OTHERS)

0.74

รวมมมลคส าทรพพยย สปนสท ทธป (NET ASSET VALUE)

100.00

หลพกทรพพยย ประเภทตราสารททนแยกตามกลทสมธทรกปจ 5 อพนดพบแรก
TOP 5 EQUITY SECTOR

22.69

22.52

ขนสห งและโลจสสตสกสล (TRANSPORTATION & LOGISTICS)

8.11

8.05

3.

เทคโนโลยลสารสนเทศและการสออ อสาร (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY)

7.52

7.47

4.

ธนาคาร (BANKING)

7.07

7.02

5.

อาหารและเครออ องดออม (FOOD AND BEVERAGE)

6.43

6.38

6.

หลพกทรพพยลออน ๆ (OTHERS)

38.85

38.56

1.

พลพงงานและสาธารณณปโภค (ENERGY & UTILITIES)

2.

คคาเตพอน การลงททนในหนส วยลงททนยส อมมลความเสลพ ยงควบคมสไปกพบผลตอบแทน กสอนตพดสป นใจลงททนควรศศกษาหนพงสพ อชลลชวนอยส างรอบคอบ
WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.
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หมายเหตต : อออนๆ = ลณกหนลนจากการขายเงสนลงทตน + คหาใชชจหายรอตพดบพญชล - คหาใชชจหายคชางจหาย - เจชาหนลนจากการซอนอเงสนลงทตน
คหาใชชจหายรอตพดบพญชล หมายถถง คหาใชชจหายเพอออการดสาเนสนงานของกองทตน ตพดจหายเฉลลอยทตกวพน ตามทลอกาส หนดไวชในหนพงสอ อชลนชวน
เชหน คหาใชชจหายในการจพดทสาโฆษณาประชาสพมพพนธล คหาจพดทสาหนพงสอ อชลนชวน คหาพสมพลใบสสาคพญหนหวยลงทตน เปป นตชน
คหาใชชจหายคชางจหาย เชหน คหาธรรมเนลยมในการจพดการกองทตน คหาธรรมเนลยมผณดช ณแลผลประโยชนล คหาใชชจหายในการสอบบพญชล คหาธรรมเนลยมนายทะเบลยน
คหาธรรมเนลยมการรพบซอนอคอนหนหวยลงทตน คหารพบซอนอคอนหนหวยลงทตนคชางจหาย และภาษลเงสนไดชหกพ ณ ทลอจหาย เปป นตชน
* อพนดพบความนหาเชอออถออของตราสารภาครพฐไทยทลอเสนอขายในประเทศเทลยบเทหา AAA โดยจพดใหชอยณให นกลตหมตราสารหนลนในประเทศ
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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