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สททธป
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สวดสสวนตสอ

เงปนลงททน

(% of 
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อวนดวบความเชพพอถพอของ

ผมหออกตราสาร / ตราสาร

(Credit Rating)

                 ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)

เงปนฝาก หรพอตราสารเทลยบเทสาเงปนฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)  4.16 4.18

บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) AA+(tha)  4.13  4.11

บมจ.ธนาคารกสสกรไทย (KBANK) AA+(tha)  0.05  0.05

หลวกทรวพยรประเภทตราสารททน  95.32 95.82

หลวกทรวพยรประเภทตราสารททนและหนสวยลงททนจดทะเบลยน 5 อวนดวบแรก

บมจ.ททาอากาศยานไทย (AOT)  7.59  7.55

บมจ.แอดวานซซ อสนโฟรซ เซอรซวสส (ADVANC) AA+(tha)  6.72  6.68

บมจ.ซซพซ ออลลซ (CPALL) A+  6.22  6.19

บมจ. กกลฟซ  เออนเนอรซจซ ดซเวลลอปเมนทซ (GULF) A+  5.86  5.83

บมจ.เอสซซบซ เอกซซ (SCB) AA+(tha)  3.69  3.67

หลกกทรกพยซอออน ๆ (OTHERS)  65.74  65.40

 99.48 100.00

อออนๆ (OTHERS)

รวมเงปนลงททน (TOTAL INVESTMENTS)

 100.00

 0.52

รวมมมลคสาทรวพยรสปนสททธป (NET ASSET VALUE)

หลวกทรวพยรประเภทตราสารททนแยกตามกลทสมธทรกปจ 5 อวนดวบแรก
TOP 5 EQUITY SECTOR

พลกงงานและสาธารณณปโภค (ENERGY & UTILITIES)1.  16.67  16.58

พาณสชยซ (COMMERCE)2.  13.17  13.10

ธนาคาร (BANKING)3.  10.64  10.59

ขนสทงและโลจสสตสกสซ (TRANSPORTATION & LOGISTICS)4.  9.36  9.31

พกฒนาอสกงหารสมทรกพยซ (PROPERTY DEVELOPMENT)5.  8.01  7.97

หลกกทรกพยซอออน ๆ (OTHERS)6.  37.97  37.77

     คคาเตพอน การลงททนในหนสวยลงททนยสอมมลความเสลพยงควบคมสไปกวบผลตอบแทน กสอนตวดสปนใจลงททนควรศศกษาหนวงสพอชลลชวนอยสางรอบคอบ

     WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.
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หมายเหตต : อออนๆ = ลณกหนซน จากการขายเงสนลงทตน + คทาใชชจทายรอตกดบกญชซ - คทาใชชจทายคชางจทาย - เจชาหนซน จากการซอนอเงสนลงทตน

คทาใชชจทายรอตกดบกญชซ หมายถถง คทาใชชจทายเพอออการดดาเนสนงานของกองทตน ตกดจทายเฉลซอยทตกวกน ตามทซอกดาหนดไวชในหนกงสออชซนชวน

เชทน คทาใชชจทายในการจกดทดาโฆษณาประชาสกมพกนธซ คทาจกดทดาหนกงสออชซนชวน คทาพสมพซใบสดาคกญหนทวยลงทตน เปอ นตชน

คทาใชชจทายคชางจทาย เชทน คทาธรรมเนซยมในการจกดการกองทตน คทาธรรมเนซยมผณ ชดณแลผลประโยชนซ คทาใชชจทายในการสอบบกญชซ คทาธรรมเนซยมนายทะเบซยน

คทาธรรมเนซยมการรกบซอนอคอนหนทวยลงทตน คทารกบซอนอคอนหนทวยลงทตนคชางจทาย และภาษซเงสนไดชหกก ณ ทซอจทาย เปอ นตชน

* อกนดกบความนทาเชอออถออของตราสารภาครกฐไทยทซอเสนอขายในประเทศเทซยบเททา AAA  โดยจกดใหชอยณทในกลตทมตราสารหนซน 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.

     คคาเตพอน การลงททนในหนสวยลงททนยสอมมลความเสลพยงควบคมสไปกวบผลตอบแทน กสอนตวดสปนใจลงททนควรศศกษาหนวงสพอชลลชวนอยสางรอบคอบ

     WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

 


