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WealthPLUS Spark Fund (WP-SPARK)

สลดสสวนตสอ

มมลคสาทรลพยธสปน

สททธป

(% of NAV)

สลดสสวนตสอ

เงปนลงททน

(% of 

Investment)

อลนดลบความเชชทอถชอของ

ผมผออกตราสาร / ตราสาร

(Credit Rating)

                 ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)

เงปนฝาก หรชอตราสารเททยบเทสาเงปนฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)  3.07 3.05

ธนาคารไทยพาณณชยย จจากกด (มหาชน) (SCBB) AA+(tha)  2.83  2.85

บมจ.ธนาคารกสณกรไทย (KBANK) AA+(tha)  0.22  0.22

หนสวยลงททน (UNIT TRUST)  97.77 96.95

กองททนเปณ ดเค ตราสารหนนน ระยะสกนน ชนณดผผ ผลงททนทกทวไป (KASSET)  24.70  24.91

กองททนเปณ ดเค ดกชนนหท ผนอณนเดนย (KASSET)  12.28  12.38

กองททนเปณ ดเค หทผนเอเชนย พาสซนฟ (KASSET)  12.10  12.20

กองททนเปณ ดเค ดกชนนหท ผนจนน (KASSET)  10.64  10.73

กองททนเปณ ดเค เซซท 50 (KASSET)  9.38  9.46

กองททนเปณ ดเค ดกชนนหท ผนญนทปทป น-A ชนณดสะสมมผลคปา (KASSET)  8.68  8.75

กองททนเปณ ดเค ดกชนนหท ผนยทโรป (KASSET)  7.96  8.03

กองททนเปณ ดเค หทผนยผเอส พาสซนฟ-A ชนณดสะสมมผลคปา (KASSET)  5.96  6.01

กองททนเปณ ดเค หทผนกผผ ชนณดผผ ผลงททนทกทวไป (KASSET)  2.49  2.51

กองททนเปณ ดเค โกลดย-A ชนณดสะสมมผลคปา (KASSET)  0.79  0.80

กองททนเปณ ดเค โกลบอล อณนฟราสตรกคเจอรย หทผนททน-A ชนณดจปายเงณนปกนผล (KASSET)  0.69  0.70

กองททนเปณ ดเค โกลบอล พรซอพเพอรยตนน  หทผนททน-A(A) (KASSET)  0.61  0.62

กองททนเปณ ดเค โกลบอล บอนดย-A ชนณดจปายเงณนปกนผล (KASSET)  0.34  0.34

กองททนเปณ ดเค ออยลย (KASSET)  0.33  0.33

 100.84 100.00

ออทนๆ (OTHERS)

รวมเงปนลงททน (TOTAL INVESTMENTS)

 100.00

-0.84

รวมมมลคสาทรลพยธสปนสททธป (NET ASSET VALUE)

TOP  EQUITY SECTOR

     คคาเตชอน การลงททนในหนสวยลงททนยสอมมทความเสททยงควบคมสไปกลบผลตอบแทน กสอนตลดสปนใจลงททนควรศศกษาหนลงสชอชทชชวนอยสางรอบคอบ

     WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.
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หมายเหตท : ออทนๆ = ลผกหนนน จากการขายเงณนลงททน + คปาใชผจปายรอตกดบกญชน - คปาใชผจปายคผางจปาย - เจผาหนนน จากการซอนอเงณนลงททน

คปาใชผจปายรอตกดบกญชน หมายถถง คปาใชผจปายเพอทอการดจาเนณนงานของกองททน ตกดจปายเฉลนทยททกวกน ตามทนทกจาหนดไวผในหนกงสออชนนชวน

เชปน คปาใชผจปายในการจกดทจาโฆษณาประชาสกมพกนธย คปาจกดทจาหนกงสออชนนชวน คปาพณมพยใบสจาคกญหนปวยลงททน เปซ นตผน

คปาใชผจปายคผางจปาย เชปน คปาธรรมเนนยมในการจกดการกองททน คปาธรรมเนนยมผผ ผดผแลผลประโยชนย คปาใชผจปายในการสอบบกญชน คปาธรรมเนนยมนายทะเบนยน

คปาธรรมเนนยมการรกบซอนอคอนหนปวยลงททน คปารกบซอนอคอนหนปวยลงททนคผางจปาย และภาษนเงณนไดผหกก ณ ทนทจปาย เปซ นตผน

* อกนดกบความนปาเชอทอถออของตราสารภาครกฐไทยทนทเสนอขายในประเทศเทนยบเทปา AAA  โดยจกดใหผอยผปในกลทปมตราสารหนนน 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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