
 
 

กองททนเปป ดเค หทหนททน

ณ ววนททท 28 เมษายน 2566
PORTFOLIO STATUS
รายงานสถานะการลงททน

AS OF 28-Apr-2023

K Equity Fund (K-EQUITY)

สวดสสวนตสอ

มมลคสาทรวพยยสปน

สททธป

(% of NAV)

สวดสสวนตสอ

เงปนลงททน

(% of 

Investment)

อวนดวบความเชชทอถชอของ

ผมหออกตราสาร / ตราสาร

(Credit Rating)

                 ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)

เงปนฝาก หรชอตราสารเททยบเทสาเงปนฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)  6.05 6.08

ธนาคารซซตตตแบงกก เออน เอ (CIT) A2  5.88  5.85

บมจ.ธนาคารกสซกรไทย (KBANK) AA+(tha)  0.20  0.20

หลวกทรวพยยประเภทตราสารททน  93.37 93.92

หลวกทรวพยยประเภทตราสารททนและหนสวยลงททนจดทะเบทยน 5 อวนดวบแรก

บมจ.ททาอากาศยานไทย (AOT)  6.33  6.29

บมจ.แอดวานซก อซนโฟรก เซอรกวซส (ADVANC) AA+(tha)  6.22  6.18

บมจ.ซตพต ออลลก (CPALL) A+  5.94  5.91

บมจ. กกลฟก  เออนเนอรกจต ดตเวลลอปเมนทก (GULF) A+  5.46  5.43

บมจ.ธนาคารกรรงเทพ (BBL) AA+(tha)  5.16  5.13

หลกกทรกพยกอออน ๆ (OTHERS)  64.81  64.43

 99.42 100.00

อออนๆ (OTHERS)

รวมเงปนลงททน (TOTAL INVESTMENTS)

 100.00

 0.58

รวมมมลคสาทรวพยยสปนสททธป (NET ASSET VALUE)

หลวกทรวพยยประเภทตราสารททนแยกตามกลทสมธทรกปจ 5 อวนดวบแรก
TOP 5 EQUITY SECTOR

พลกงงานและสาธารณณปโภค (ENERGY & UTILITIES)1.  16.81  16.71

พาณซชยก (COMMERCE)2.  13.26  13.18

ธนาคาร (BANKING)3.  13.23  13.16

พกฒนาอสกงหารซมทรกพยก (PROPERTY DEVELOPMENT)4.  8.24  8.19

ขนสทงและโลจซสตซกสก (TRANSPORTATION & LOGISTICS)5.  8.15  8.10

หลกกทรกพยกอออน ๆ (OTHERS)6.  34.23  34.03

     คคาเตชอน การลงททนในหนสวยลงททนยสอมมทความเสททยงควบคมสไปกวบผลตอบแทน กสอนตวดสปนใจลงททนควรศศกษาหนวงสชอชทชชวนอยสางรอบคอบ

     WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.
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หมายเหตร : อออนๆ = ลณกหนตต จากการขายเงซนลงทรน + คทาใชชจทายรอตกดบกญชต - คทาใชชจทายคชางจทาย - เจชาหนตต จากการซอตอเงซนลงทรน

คทาใชชจทายรอตกดบกญชต หมายถถง คทาใชชจทายเพอออการดดาเนซนงานของกองทรน ตกดจทายเฉลตอยทรกวกน ตามทตอกดาหนดไวชในหนกงสออชตตชวน

เชทน คทาใชชจทายในการจกดทดาโฆษณาประชาสกมพกนธก คทาจกดทดาหนกงสออชตตชวน คทาพซมพกใบสดาคกญหนทวยลงทรน เปอ นตชน

คทาใชชจทายคชางจทาย เชทน คทาธรรมเนตยมในการจกดการกองทรน คทาธรรมเนตยมผณ ชดณแลผลประโยชนก คทาใชชจทายในการสอบบกญชต คทาธรรมเนตยมนายทะเบตยน

คทาธรรมเนตยมการรกบซอตอคอนหนทวยลงทรน คทารกบซอตอคอนหนทวยลงทรนคชางจทาย และภาษตเงซนไดชหกก ณ ทตอจทาย เปอ นตชน

* อกนดกบความนทาเชอออถออของตราสารภาครกฐไทยทตอเสนอขายในประเทศเทตยบเททา AAA  โดยจกดใหชอยณทในกลรทมตราสารหนตต 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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