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สวดสยวนตยอ

มผลคยาทรวพยยสปน

สททธป

(% of NAV)

สวดสยวนตยอ

เงปนลงททน

(% of 

Investment)

อวนดวบความเชชทอถชอของ

ผผหออกตราสาร / ตราสาร

(Credit Rating)

                 ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)

ตราสารหนนนทนทสถาบวนการเงปนเปป นผผหออก ผผหรวบรอง ผผหรวบอาววล ผผหสลวกหลวง หรชอผผหคคนาประกวน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR 

CERTIFIED OR AVALED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)

 18.33 18.25

บมจ.เมมองไทย แคปปป ตอล (MTC) BBB+  18.25  18.33

เงปนฝาก หรชอตราสารเทนยบเทยาเงปนฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)  0.79 0.79

บมจ.ธนาคารกรรงเทพ (BBL) AA+(tha)  0.79  0.79

หทหนกผห ตวตวแลกเงปน หรชอตราสารหนนนทนทออกโดยบรปษวทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)  81.30 80.96

บรปษษท ทรร มรฟ เอช ยรนปเวอรรแซล คอมมปวนปเคชษชน จจากษด (TUC) A+  18.90  18.98

บมจ.ดษบบลปวเอชเอ คอรรปอเรชษชน (WHA) A-  18.25  18.33

บมจ.เอสซซ แอสเสท คอรรปอเรชษชน (SC) BBB+  14.03  14.09

บมจ. ซซพซ ออลลร (CPALL) A+  13.13  13.18

บมจ. แสนสปรป  (SIRI) BBB+  8.07  8.10

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV) AA(tha)  6.53  6.56

บมจ.แลนดร แอนดร เฮฮาสร (LH) A+  2.05  2.06

 100.42 100.00

อมชนๆ (OTHERS)

รวมเงปนลงททน (TOTAL INVESTMENTS)

 100.00

-0.42

รวมมผลคยาทรวพยยสปนสททธป (NET ASSET VALUE)

TOP  EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years)  1.07

หมายเหตร : อมชนๆ = ลรกหนซน จากการขายเงปนลงทรน + คคาใชฮจคายรอตษดบษญชซ - คคาใชฮจคายคฮางจคาย - เจฮาหนซน จากการซมนอเงปนลงทรน

คคาใชฮจคายรอตษดบษญชซ หมายถถง คคาใชฮจคายเพมชอการดจาเนปนงานของกองทรน ตษดจคายเฉลซชยทรกวษน ตามทซชกจาหนดไวฮในหนษงสมอชซนชวน

เชคน คคาใชฮจคายในการจษดทจาโฆษณาประชาสษมพษนธร คคาจษดทจาหนษงสมอชซนชวน คคาพปมพรใบสจาคษญหนควยลงทรน เปป นตฮน

คคาใชฮจคายคฮางจคาย เชคน คคาธรรมเนซยมในการจษดการกองทรน คคาธรรมเนซยมผร ฮดรแลผลประโยชนร คคาใชฮจคายในการสอบบษญชซ คคาธรรมเนซยมนายทะเบซยน

คคาธรรมเนซยมการรษบซมนอคมนหนควยลงทรน คคารษบซมนอคมนหนควยลงทรนคฮางจคาย และภาษซเงปนไดฮหษก ณ ทซชจคาย เปป นตฮน

* อษนดษบความนคาเชมชอถมอของตราสารภาครษฐไทยทซชเสนอขายในประเทศเทซยบเทคา AAA  โดยจษดใหฮอยรคในกลรคมตราสารหนซน 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 การลงททนในหนยวยลงททนยยอมมนความเสนทยงควบคผยไปกวบผลตอบแทน กยอนตวดสปนใจลงททนควรศศกษาหนวงสชอชนนชวนอยยางรอบคอบ

     WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

 


