
 
 

กองททนเปป ดเค ตราสารหนนน 2022G

ณ ววนทนท 28 เมษายน 2566
PORTFOLIO STATUS
รายงานสถานะการลงททน

AS OF 28-Apr-2023

K Fixed Income 2022G Fund (K-FI22G)

สวดสสวนตสอ

มมลคสาทรวพยยสปน

สททธป

(% of NAV)

สวดสสวนตสอ

เงปนลงททน

(% of 

Investment)

อวนดวบความเชชทอถชอของ

ผมผออกตราสาร / ตราสาร

(Credit Rating)

                 ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)

พวนธบวตรหรชอตราสารหนนน รวฐบาล รวฐวปสาหกปจ กระทรวงการคลวงคคนาประกวน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF 

GUARANTEE)

 3.54 3.53

พพนธบพตรธนาคารแหหงประเทศไทย (BOT BOND) AAA*  3.53  3.54

เงปนฝาก หรชอตราสารเทนยบเทสาเงปนฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)  7.63 7.60

บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) AA+(tha)  7.60  7.63

หทผนกมผ ตวตวแลกเงปน หรชอตราสารหนนนทนทออกโดยบรปษวทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)  18.67 18.59

บรรษพท ทรร มรฟ เอช ยรนรเวอรรแซล คอมมรวนรเคชพชน จจากพด (TUC) A+  3.69  3.70

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV) AA(tha)  3.42  3.43

บมจ.แลนดร แอนดร เฮฮาสร (LH) A+  2.64  2.65

บมจ.ทรร คอรรปอเรชพชน (TRUE) A+  1.94  1.95

บมจ. เซซนทรพลพพฒนา (CPN) AA  1.89  1.90

บมจ.ศศภาลพย (SPALI) A  1.49  1.50

บมจ.เบทาโกร (BTG) A  1.27  1.28

บมจ.พฤกษา โฮลดรดง (PSH) A  1.18  1.19

บมจ. ซซพซ ออลลร (CPALL) A+  1.07  1.07

หนสวยลงททน (UNIT TRUST)  70.56 70.28

กองทศนเปร ดเค หศฮนกรฮ ชนรดผร ฮลงทศนสถาบพนพรเศษ (KASSET)  49.93  50.13

กองทศนเปร ดเค ตราสารหนซด  ชนรดผร ฮลงทศนสถาบพนพรเศษ (KASSET)  20.35  20.43

 100.40 100.00

ออชนๆ (OTHERS)

รวมเงปนลงททน (TOTAL INVESTMENTS)

 100.00

-0.40

รวมมมลคสาทรวพยยสปนสททธป (NET ASSET VALUE)

TOP  EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years)  0.07

     คคาเตชอน การลงททนในหนสวยลงททนยสอมมนความเสนทยงควบคมสไปกวบผลตอบแทน กสอนตวดสปนใจลงททนควรศศกษาหนวงสชอชนนชวนอยสางรอบคอบ

     WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.
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หมายเหตศ : ออชนๆ = ลรกหนซด จากการขายเงรนลงทศน + คหาใชฮจหายรอตพดบพญชซ - คหาใชฮจหายคฮางจหาย - เจฮาหนซด จากการซอดอเงรนลงทศน

คหาใชฮจหายรอตพดบพญชซ หมายถถง คหาใชฮจหายเพอชอการดจาเนรนงานของกองทศน ตพดจหายเฉลซชยทศกวพน ตามทซชกจาหนดไวฮในหนพงสออชซดชวน

เชหน คหาใชฮจหายในการจพดทจาโฆษณาประชาสพมพพนธร คหาจพดทจาหนพงสออชซดชวน คหาพรมพรใบสจาคพญหนหวยลงทศน เปซ นตฮน

คหาใชฮจหายคฮางจหาย เชหน คหาธรรมเนซยมในการจพดการกองทศน คหาธรรมเนซยมผร ฮดรแลผลประโยชนร คหาใชฮจหายในการสอบบพญชซ คหาธรรมเนซยมนายทะเบซยน

คหาธรรมเนซยมการรพบซอดอคอนหนหวยลงทศน คหารพบซอดอคอนหนหวยลงทศนคฮางจหาย และภาษซเงรนไดฮหพก ณ ทซชจหาย เปซ นตฮน

* อพนดพบความนหาเชอชอถออของตราสารภาครพฐไทยทซชเสนอขายในประเทศเทซยบเทหา AAA  โดยจพดใหฮอยรหในกลศหมตราสารหนซด 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 การลงททนในหนสวยลงททนยสอมมนความเสนทยงควบคมสไปกวบผลตอบแทน กสอนตวดสปนใจลงททนควรศศกษาหนวงสชอชนนชวนอยสางรอบคอบ

     WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

 


