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WealthPLUS Ultimate Fund (WP-ULTIMATE)

สลดสสวนตสอ

มมลคสาทรลพยธสปน

สททธป

(% of NAV)

สลดสสวนตสอ

เงปนลงททน

(% of 

Investment)

อลนดลบความเชชทอถชอของ

ผมผออกตราสาร / ตราสาร

(Credit Rating)

                 ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)

เงปนฝาก หรชอตราสารเททยบเทสาเงปนฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)  2.86 2.85

บมจ.ธนาคารกรรงเทพ (BBL) AA+(tha)  2.62  2.63

บมจ.ธนาคารกสสกรไทย (KBANK) AA+(tha)  0.23  0.23

หนสวยลงททน (UNIT TRUST)  97.46 97.15

กองทรนเปส ดเค ดดชนนหร หนอสนเดนย (KASSET)  17.09  17.14

กองทรนเปส ดเค หรหนเอเชนย พาสซนฟ (KASSET)  17.00  17.05

กองทรนเปส ดเค ดดชนนหร หนจนน (KASSET)  15.05  15.10

กองทรนเปส ดเค ดดชนนหร หนญนญปรป น-A ชนสดสะสมมมลคปา (KASSET)  12.07  12.11

กองทรนเปส ดเค ดดชนนหร หนยรโรป (KASSET)  11.10  11.14

กองทรนเปส ดเค เซซท 50 (KASSET)  9.39  9.42

กองทรนเปส ดเค หรหนยมเอส พาสซนฟ-A ชนสดสะสมมมลคปา (KASSET)  8.41  8.44

กองทรนเปส ดเค หรหนกมห ชนสดผม หลงทรนทดญวไป (KASSET)  2.81  2.82

กองทรนเปส ดเค ตราสารหนนน ระยะสดนน ชนสดผม หลงทรนทดญวไป (KASSET)  2.06  2.07

กองทรนเปส ดเค โกลดด-A ชนสดสะสมมมลคปา (KASSET)  0.71  0.71

กองทรนเปส ดเค โกลบอล อสนฟราสตรดคเจอรด หรหนทรน-A ชนสดจปายเงสนปดนผล (KASSET)  0.61  0.61

กองทรนเปส ดเค โกลบอล พรซอพเพอรดตนน  หรหนทรน-A(A) (KASSET)  0.53  0.53

กองทรนเปส ดเค ออยลด (KASSET)  0.29  0.29

กองทรนเปส ดเค โกลบอล บอนดด-A ชนสดจปายเงสนปดนผล (KASSET)  0.03  0.03

 100.32 100.00

ออญนๆ (OTHERS)

รวมเงปนลงททน (TOTAL INVESTMENTS)

 100.00

-0.32

รวมมมลคสาทรลพยธสปนสททธป (NET ASSET VALUE)

TOP  EQUITY SECTOR

     คคาเตชอน การลงททนในหนสวยลงททนยสอมมทความเสททยงควบคมสไปกลบผลตอบแทน กสอนตลดสปนใจลงททนควรศศกษาหนลงสชอชทชชวนอยสางรอบคอบ

     WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.
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หมายเหตร : ออญนๆ = ลมกหนนน จากการขายเงสนลงทรน + คปาใชหจปายรอตดดบดญชน - คปาใชหจปายคหางจปาย - เจหาหนนน จากการซอนอเงสนลงทรน

คปาใชหจปายรอตดดบดญชน หมายถถง คปาใชหจปายเพอญอการดดาเนสนงานของกองทรน ตดดจปายเฉลนญยทรกวดน ตามทนญกดาหนดไวหในหนดงสออชนนชวน

เชปน คปาใชหจปายในการจดดทดาโฆษณาประชาสดมพดนธด คปาจดดทดาหนดงสออชนนชวน คปาพสมพดใบสดาคดญหนปวยลงทรน เปซ นตหน

คปาใชหจปายคหางจปาย เชปน คปาธรรมเนนยมในการจดดการกองทรน คปาธรรมเนนยมผม หดมแลผลประโยชนด คปาใชหจปายในการสอบบดญชน คปาธรรมเนนยมนายทะเบนยน

คปาธรรมเนนยมการรดบซอนอคอนหนปวยลงทรน คปารดบซอนอคอนหนปวยลงทรนคหางจปาย และภาษนเงสนไดหหดก ณ ทนญจปาย เปซ นตหน

* อดนดดบความนปาเชอญอถออของตราสารภาครดฐไทยทนญเสนอขายในประเทศเทนยบเทปา AAA  โดยจดดใหหอยมปในกลรปมตราสารหนนน 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 การลงททนในหนสวยลงททนยสอมมทความเสททยงควบคมสไปกลบผลตอบแทน กสอนตลดสปนใจลงททนควรศศกษาหนลงสชอชทชชวนอยสางรอบคอบ
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