กองททนเปป ดเค Mid Small Cap หทหนระยะยาว
K Mid Small Cap LTF (KMSLTF)
ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564
AS OF 30-Dec-2021

รายงานสถานะการลงททน
PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)

อวนดวบความเชชทอถชอของ

สว ดสส วนตส อ

สว ดสส วนตส อ

ผมหออกตราสาร / ตราสาร

เงปนลงททน

มมลคส าทรวพยย สปน

(Credit Rating)

(% of

สท ทธป

Investment)

(% of NAV)

เงปนฝาก หรชอตราสารเททยบเทส าเงปนฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)

4.67

4.72

บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

AA-(tha)

4.66

4.71

บมจ.ธนาคารกสส กรไทย (KBANK)

AA+(tha)

0.01

0.01

95.33

96.47

5.25

5.31

หลวกทรวพยย ประเภทตราสารททน
หลวกทรวพยย ประเภทตราสารททนและหนส วยลงททนจดทะเบทยน 5 อวนดวบแรก

บมจ. คอมเซเววน (COM7)
บมจ.อมตะ คอรรปอเรชชน (AMATA)

A-

4.75

4.81

บมจ. สยามโกลบอลเฮฮาสร (GLOBAL)

A

4.74

4.80

บรส ษทช เจดชบเบสบลยยดด อสนโฟโลจสสตสกสร จจากชด (มหาชน) (JWD)

4.26

4.31

บมจ. แพลน บด มดเดดย (PLANB)

4.03

4.08

72.30

73.16

100.00

101.19

หลชกทรชพยรออน ๆ (OTHERS)
รวมเงปนลงททน (TOTAL INVESTMENTS)

อออนๆ (OTHERS)

-1.19

รวมมมลคส าทรวพยย สปนสท ทธป (NET ASSET VALUE)

100.00

หลวกทรวพยย ประเภทตราสารททนแยกตามกลทสมธทรกปจ 5 อวนดวบแรก
TOP 5 EQUITY SECTOR

1.

พาณส ชยร (COMMERCE)

14.81

14.99

2.

สออ อและสสอ งพสมพร (MEDIA AND PUBLISHING)

12.15

12.29

3.

พชฒนาอสชงหารส มทรชพยร (PROPERTY DEVELOPMENT)

9.87

9.99

4.

ขนสว งและโลจสสตสกสร (TRANSPORTATION & LOGISTICS)

9.47

9.58

5.

เงสนททนและหลชกทรชพยร (FINANCE AND SECURITIES)

8.02

8.12

6.

หลชกทรชพยรออน ๆ (OTHERS)

41.01

41.50

คคาเตชอน การลงททนในหนส วยลงททนยส อมมทความเสทท ยงควบคมสไปกวบผลตอบแทน กสอนตวดสป นใจลงททนควรศศกษาหนวงสช อชทชชวนอยส างรอบคอบ
WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.
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หมายเหตท : อออนๆ = ลยกหนดบจากการขายเงสนลงททน + ควาใชฮจวายรอตชดบชญชด - ควาใชฮจวายคฮางจวาย - เจฮาหนดบจากการซอบอเงสนลงททน
ควาใชฮจวายรอตชดบชญชด หมายถถง ควาใชฮจวายเพอออการดจาเนสนงานของกองททน ตชดจวายเฉลดอยททกวชน ตามทดอกาจ หนดไวฮในหนชงสอ อชดบชวน
เชวน ควาใชฮจวายในการจชดทจาโฆษณาประชาสชมพชนธร ควาจชดทจาหนชงสอ อชดบชวน ควาพสมพรใบสจาคชญหนววยลงททน เปป นตฮน
ควาใชฮจวายคฮางจวาย เชวน ควาธรรมเนดยมในการจชดการกองททน ควาธรรมเนดยมผยดฮ ยแลผลประโยชนร ควาใชฮจวายในการสอบบชญชด ควาธรรมเนดยมนายทะเบดยน
ควาธรรมเนดยมการรชบซอบอคอนหนววยลงททน ควารชบซอบอคอนหนววยลงททนคฮางจวาย และภาษดเงสนไดฮหกช ณ ทดอจวาย เปป นตฮน
* อชนดชบความนวาเชอออถออของตราสารภาครชฐไทยทดอเสนอขายในประเทศเทดยบเทวา AAA โดยจชดใหฮอยยใว นกลทวมตราสารหนดบในประเทศ
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 การลงททนในหนส วยลงททนยส อมมทความเสทท ยงควบคมสไปกวบผลตอบแทน กสอนตวดสป นใจลงททนควรศศกษาหนวงสช อชทชชวนอยส างรอบคอบ
WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

