
จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

หน่วย : บาท

งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์ แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

มกราคม-กุมภาพันธ์ 25651-28 กุมภาพันธ์ 2565

EGATEF : รวมนโยบายตราสารทุนต่างประเทศ

รายได้จากเงินลงทุน

24,024.9014,889.20ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร

0.000.00ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก

0.000.00ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง

0.000.00ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน

0.000.00ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้

0.000.00รายได้เงินปันผล

1,112,341.31510,986.74รายได้อื่นๆ

1,136,366.21525,875.94รวมรายได้จากการลงทุน

ค่าใช้จ่าย

0.000.00ค่าธรรมเนียมการจัดการ

3,896.671,736.54ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน

16,912.798,002.07ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก

4,738.462,125.78ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี

0.000.00ค่าธรรมเนียมธนาคาร

0.060.00ค่าใช้จ่ายอื่น

380,673.12339,042.41ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์

406,221.10350,906.80รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

730,145.11174,969.14รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

12,916,164.101,932,642.07กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์

(103,928,133.72)(63,759,464.87)หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์

0.000.00กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน

กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

(125,660,940.42)46,361,797.83ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์

0.000.00ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน

0.000.00ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

(216,672,910.04)(15,465,024.97)รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา

(215,942,764.93)(15,290,055.83)รายได้สุทธิจากเงินลงทุน
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จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

หน่วย : บาท

งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์ แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

มกราคม-กุมภาพันธ์ 25651-28 กุมภาพันธ์ 2565

EGATEF : รวมนโยบายตราสารทุนต่างประเทศ

รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน

0.000.00รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า

0.000.00รายได้จากการบริจาค

0.000.00รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ

0.000.00รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน

0.000.00รายได้อื่นๆ

0.000.00รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน

(215,942,764.93)(15,290,055.83)การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

1,695,587,363.391,344,460,157.47ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด

(215,942,764.93)(15,290,055.83)การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด

การเพิ่มขึ้นในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง

6,113,101.806,113,101.80เงินสะสม

5,358,519.855,358,519.85เงินสมทบ

0.000.00ทรัพย์สินจากการบริจาค

0.000.00เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น

733,978,715.19570,857,173.75เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน

0.000.00เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน

0.000.00เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์)

745,450,336.84582,328,795.40รวม

การลดลงในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง

เงินจ่ายออกจากกองทุน

(1,640,225.90)(474,075.35)เงินจ่ายคืนสมาชิก

(51,276.31)(51,276.31)เงินจ่ายคืนนายจ้าง

(3.34)0.00เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน

0.000.00เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน

(1,023,480,236.15)(711,050,351.78)เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน

0.000.00เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน

0.000.00เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ

0.000.00เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน

(1,025,171,741.70)(711,575,703.44)รวม

(279,721,404.86)(129,246,908.04)รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด

1,199,923,193.601,199,923,193.60ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด
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จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

หน่วย : บาท

งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์ แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

มกราคม-กุมภาพันธ์ 25651-28 กุมภาพันธ์ 2565

EGATEF : รวมนโยบายตราสารทุนต่างประเทศ

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย

523,893,215.06เงินสะสม

37,417,626.12ผลประโยชน์เงินสะสม

528,948,254.88เงินสมทบ

109,664,097.35ผลประโยชน์เงินสมทบ

0.19ผลประโยชน์รอจัดสรร

1,199,923,193.60รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

28 กุมภาพันธ์ 2565
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EGATEF : รวมนโยบายตราสารทุนต่างประเทศ

แบบรายงาน กช. 1.2

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

หน่วย : บาท

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

วันครบกำหนด
อัตรา

ดอกเบี้ย

อัตราส่วน

ของราคา

ยุติธรรม

ราคายุติธรรมดอกเบี้ยค้างรับราคาทุนมูลค่าที่ตราไว้จำนวนหน่วยรายการ

0.000.000.000.000.000.001. พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

32.47389,634,972.9123,763.65389,611,209.26389,611,209.264.002.  เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

0.000032.47389,634,972.9123,763.65389,611,209.26389,611,209.264.002.2  เงินฝากออมทรัพย์

0.000032.47389,630,003.7421,794.48389,608,209.26389,608,209.262.00ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

0.100017.53210,399,960.5611,224.74210,388,735.82210,388,735.821.00- SCB SA_EGATO : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

(มหาชน)

0.100014.94179,230,043.1810,569.74179,219,473.44179,219,473.441.00- SCB-EGAT_GA(OPT) : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์

จำกัด (มหาชน)

0.00000.004,969.171,969.173,000.003,000.002.00ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

0.00000.001,275.631,275.630.000.001.00- KBANK-EGAT-GA(OPT) : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

0.05000.003,693.54693.543,000.003,000.001.00- KBANK SA_EGATO : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

0.000.000.000.000.000.003.  บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก

0.000.000.000.000.000.004.  ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก

0.000.000.000.000.000.005.  ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก

0.000.000.000.000.000.006. ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะฯเป็นผู้รับรอง

รับอาวัล หรือสลักหลัง

0.000.000.000.000.000.007. ตราสารแห่งหนี้ที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะฯเป็นผู้ออก
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EGATEF : รวมนโยบายตราสารทุนต่างประเทศ

แบบรายงาน กช. 1.2

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

หน่วย : บาท

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

วันครบกำหนด
อัตรา

ดอกเบี้ย

อัตราส่วน

ของราคา

ยุติธรรม

ราคายุติธรรมดอกเบี้ยค้างรับราคาทุนมูลค่าที่ตราไว้จำนวนหน่วยรายการ

0.000.000.000.000.000.008. ตราสารแห่งหนี้ที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย

วิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก / ผู้รับรอง

0.000.000.000.000.000.009. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก

0.000.000.000.000.000.0010. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก

0.000.000.000.000.000.0011. ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง

ผู้รับอาวัล หรือผู้สลักหลัง

0.000.000.000.000.000.0012.   ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก

95.111,141,246,512.640.001,284,563,470.68829,811,667.2082,981,166.7213. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน

0.000095.111,141,246,512.640.001,284,563,470.68829,811,667.2082,981,166.7213.1 หน่วยลงทุน

0.000047.07564,781,518.250.00669,696,140.25392,616,878.0139,261,687.80บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

0.000018.87226,482,668.760.00299,613,139.3881,329,331.358,132,933.13- ONE-UGG-RA : กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

0.00002.8834,532,124.550.0044,430,135.9229,185,118.912,918,511.89- ONE-ALLCHINA-RA : กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป

0.00008.1497,694,481.920.00110,147,285.73102,655,838.6010,265,583.86- ONE-UJE-RA : กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท เจแปน อิควิตี้

หน่วยลงทุนชนิดสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

0.00008.3299,860,181.280.00109,362,614.9588,242,991.458,824,299.15- ONE-GLOBFIN-IA : กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล ชนิดไม่จ่าย

เงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
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EGATEF : รวมนโยบายตราสารทุนต่างประเทศ

แบบรายงาน กช. 1.2

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

หน่วย : บาท

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

วันครบกำหนด
อัตรา

ดอกเบี้ย

อัตราส่วน

ของราคา

ยุติธรรม

ราคายุติธรรมดอกเบี้ยค้างรับราคาทุนมูลค่าที่ตราไว้จำนวนหน่วยรายการ

0.00008.85106,212,061.740.00106,142,964.2791,203,597.709,120,359.77- ONE-VIETNAM-RA : กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

0.000048.04576,464,994.390.00614,867,330.43437,194,789.1943,719,478.92บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

0.00003.9447,249,921.470.0052,999,702.6232,871,339.953,287,134.00- PRINCIPAL EUEQ : กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้

0.00007.5390,347,120.090.0095,763,574.6052,698,051.305,269,805.13- PRINCIPAL GEF-C : กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้

0.00004.9259,052,740.420.0059,075,215.3340,406,122.854,040,612.28- PRINCIPAL VNEQ-A : กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้

0.00001.9623,553,054.960.0029,583,892.7617,421,800.651,742,180.07- PRINCIPAL JEQ : กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้

0.000017.35208,169,435.270.00220,429,871.05163,293,198.4716,329,319.85- PRINCIPAL GBRAND-A : กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์

0.00007.2586,975,797.220.0093,760,876.7790,227,599.939,022,759.99- PRINCIPAL USEQ-A : กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้

0.00002.8834,533,367.200.0036,000,000.0016,522,905.031,652,290.50- PRINCIPAL APDI : กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้

0.00002.2226,583,557.760.0027,254,197.3023,753,771.022,375,377.10- PRINCIPAL CHEQ-C : กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้

0.000.000.000.000.000.0014.  ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน

0.000.000.000.000.000.0015.  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

0.000.000.000.000.000.0016.  หุ้นบุริมสิทธิ์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์

0.000.000.000.000.000.0017. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

0.000.000.000.000.000.0018. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

127.581,530,881,485.5523,763.651,674,174,679.941,219,422,876.4682,981,170.72รวมเงินลงทุน

9.69116,223,156.0019. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์

0.000.0020. เงินปันผลค้างรับ
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EGATEF : รวมนโยบายตราสารทุนต่างประเทศ

แบบรายงาน กช. 1.2

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

หน่วย : บาท

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

วันครบกำหนด
อัตรา

ดอกเบี้ย

อัตราส่วน

ของราคา

ยุติธรรม

ราคายุติธรรมดอกเบี้ยค้างรับราคาทุนมูลค่าที่ตราไว้จำนวนหน่วยรายการ

6.3075,587,737.7121. ลูกหนี้อื่นๆ

0.000.0022. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์

0.000.0023. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร

(43.57)(522,769,185.66)24. เจ้าหนี้อื่น ๆ

100.001,199,923,193.6023,763.651,674,174,679.941,219,422,876.4682,981,170.72รวมสินทรัพย์สุทธิ

139,421,566.2568จำนวนหน่วยรวม

8.6064มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

(2.0542) %อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน

(14.4833) %ผลการดำเนินงานสะสม
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EGATEF : รวมนโยบายตราสารทุนต่างประเทศ

แบบรายงาน กช. 1.2

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

หน่วย : บาท

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

วันครบกำหนด
อัตรา

ดอกเบี้ย

อัตราส่วน

ของราคา

ยุติธรรม

ราคายุติธรรมดอกเบี้ยค้างรับราคาทุนมูลค่าที่ตราไว้จำนวนหน่วยรายการ

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

28 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีวิธีการดังนี้

          อัตราผลตอบแทนรายเดือน Ri เท่ากับ UVmi/UVmi-1 -1

          อัตราผลตอบแทนสะสมเท่ากับ [(1+R1) (1+R2) (1+R3) (1+R12)] - 1

          UV หมายถึง มุลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

          mi หมายถึง เดือนที่ i
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