กองททนเปป ดเค ดดชนนหหทนธทรกปจเทคโนโลยนและการสสส อสาร
K ICT Sector Index Fund (K-ICT)
ณ วดนทนส 29 ตทลาคม 2564
AS OF 29-Oct-2021

รายงานสถานะการลงททน
PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)

อดนดดบความเชสสอถสอของ

สด ดสส วนตส อ

สด ดสส วนตส อ

ผมหออกตราสาร / ตราสาร

เงปนลงททน

มมลคส าทรดพยย สปน

(Credit Rating)

(% of

สท ทธป

Investment)

(% of NAV)

เงปนฝาก หรสอตราสารเทนยบเทส าเงปนฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)

1.00

1.00

บมจ.ธนาคารกรร งเทพ (BBL)

AA+(tha)

0.99

0.99

บมจ.ธนาคารกสส กรไทย (KBANK)

AA+(tha)

0.01

0.01

93.61

93.94

37.14

37.27

15.93

15.99

หลดกทรดพยย ประเภทตราสารททน
หลดกทรดพยย ประเภทตราสารททนและหนส วยลงททนจดทะเบนยน 5 อดนดดบแรก

บมจ.แอดวานซซ อสนโฟรซ เซอรซวสส (ADVANC)

AA

บมจ.อสนททช โฮลดสดงสซ (INTUCH)
กองทรนรวมโครงสรรางพพดนฐานโทรคมนาคม ดสจสทลท (DIF)

BBB+

9.42

9.45

บมจ.ทรร คอรซปอเรชทนช (TRUE)

BBB+

8.95

8.98

บมจ.โทเทสชล แออคเซอส คอมมรนสเคชทนช (DTAC)

AA+

5.99

6.01

16.18

16.24

5.39

5.41

5.39

5.41

100.00

100.35

หลทกทรทพยซอพชน ๆ (OTHERS)
หนส วยลงททน (UNIT TRUST)

กองทรนรวมโครงสรรางพพดนฐานบรอดแบนดซอสนเทอรซเนอต จทสมสน (JAS)
รวมเงปนลงททน (TOTAL INVESTMENTS)

อพชนๆ (OTHERS)

-0.35

รวมมมลคส าทรดพยย สปนสท ทธป (NET ASSET VALUE)

100.00

หลดกทรดพยย ประเภทตราสารททนแยกตามกลทสมธทรกปจ 2 อดนดดบแรก
TOP 2 EQUITY SECTOR

1.

เทคโนโลยยสารสนเทศและการสพช อสาร (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY)

2.

กองทรนรวมโครงสรรางพพดนฐาน - ในประเทศ (INFRASTRUCTURE)

3.

หลทกทรทพยซอพชน ๆ (OTHERS)

คคาเตสอน การลงททนในหนส วยลงททนยส อมมนความเสนส ยงควบคมสไปกดบผลตอบแทน กสอนตดดสป นใจลงททนควรศศกษาหนดงสส อชนชชวนอยส างรอบคอบ
WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

84.21

84.51

9.42

9.45

-0.02

-0.02
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รายงานสถานะการลงททน
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ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)

อดนดดบความเชสสอถสอของ

สด ดสส วนตส อ

สด ดสส วนตส อ
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หมายเหตร : อพชนๆ = ลรกหนยดจากการขายเงสนลงทรน + คคาใชรจคายรอตทดบทญชย - คคาใชรจคายครางจคาย - เจราหนยดจากการซพดอเงสนลงทรน
คคาใชรจคายรอตทดบทญชย หมายถถง คคาใชรจคายเพพชอการดดาเนสนงานของกองทรน ตทดจคายเฉลยชยทรกวทน ตามทยชกาด หนดไวรในหนทงสพ อชยดชวน
เชคน คคาใชรจคายในการจทดทดาโฆษณาประชาสทมพทนธซ คคาจทดทดาหนทงสพ อชยดชวน คคาพสมพซใบสดาคทญหนควยลงทรน เปอ นตรน
คคาใชรจคายครางจคาย เชคน คคาธรรมเนยยมในการจทดการกองทรน คคาธรรมเนยยมผรดร รแลผลประโยชนซ คคาใชรจคายในการสอบบทญชย คคาธรรมเนยยมนายทะเบยยน
คคาธรรมเนยยมการรทบซพดอคพนหนควยลงทรน คคารทบซพดอคพนหนควยลงทรนครางจคาย และภาษยเงสนไดรหกท ณ ทยชจคาย เปอ นตรน
* อทนดทบความนคาเชพชอถพอของตราสารภาครทฐไทยทยชเสนอขายในประเทศเทยยบเทคา AAA โดยจทดใหรอยรใค นกลรคมตราสารหนยดในประเทศ
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.

คคาเตสอน การลงททนในหนส วยลงททนยส อมมนความเสนส ยงควบคมสไปกดบผลตอบแทน กสอนตดดสป นใจลงททนควรศศกษาหนดงสส อชนชชวนอยส างรอบคอบ
WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

