กองททนเปป ดเค Mid Small Cap หทหนระยะยาว
K Mid Small Cap LTF (KMSLTF)
ณ ววนททท 31 มทนาคม 2564
AS OF 31-Mar-2021

รายงานสถานะการลงททน
PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)

เงปนฝาก หรชอตราสารเททยบเทส าเงปนฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)
บมจ.ธนาคารทหารไทย (TMB)
บมจ.ธนาคารกสส กรไทย (KBANK)
หลวกทรวพยย ประเภทตราสารททน
หลวกทรวพยย ประเภทตราสารททนและหนส วยลงททนจดทะเบทยน 5 อวนดวบแรก
บมจ. คอมเซเววน (COM7)
บมจ.เคอรรร เออกซซเพรส (ประเทศไทย) (KEX)
บมจ. สยามโกลบอลเฮฮาสซ (GLOBAL)
บมจ.ดดโฮม (DOHOME)
บมจ.อมตะ คอรซปอเรชชน (AMATA)
หลชกทรชพยซออรน ๆ (OTHERS)

อวนดวบความเชชทอถชอของ สว ดสส วนตส อ
ผมหออกตราสาร / ตราสาร เงปนลงททน
(Credit Rating)
(% of
Investment)
AA-(tha)
AA+(tha)

A
A-

รวมเงปนลงททน (TOTAL INVESTMENTS)

1.74

1.74

1.70

1.70

0.04

0.04

98.26

98.29

5.47

5.47

4.46

4.46

4.44

4.44

4.37

4.37

4.19

4.19

75.33

75.36

100.00

100.03

ออรนๆ (OTHERS)

-0.03

รวมมมลคส าทรวพยย สปนสท ทธป (NET ASSET VALUE)
หลวกทรวพยย ประเภทตราสารททนแยกตามกลทสมธทรกปจ 5 อวนดวบแรก
TOP 5 EQUITY SECTOR
1. พาณส ชยซ (COMMERCE)
2. สอร อและสสร งพสมพซ (MEDIA AND PUBLISHING)
3. เงสนททนและหลชกทรชพยซ (FINANCE AND SECURITIES)
4. พชฒนาอสชงหารส มทรชพยซ (PROPERTY DEVELOPMENT)
5. พลชงงานและสาธารณดปโภค (ENERGY & UTILITIES)
6. หลชกทรชพยซออรน ๆ (OTHERS)

คคาเตชอน การลงททนในหนส วยลงททนยส อมมทความเสทท ยงควบคมสไปกวบผลตอบแทน กสอนตวดสป นใจลงททนควรศศกษาหนวงสช อชทชชวนอยส างรอบคอบ
WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

สว ดสส วนตส อ
มมลคส าทรวพยย สปน
สท ทธป
(% of NAV)

100.00

18.41

18.42

17.53

17.54

10.09

10.09

9.11

9.11

8.86

8.86

34.26

34.27
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ณ ววนททท 31 มทนาคม 2564
AS OF 31-Mar-2021
ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)

รายงานสถานะการลงททน
PORTFOLIO STATUS
อวนดวบความเชชทอถชอของ สว ดสส วนตส อ
ผมหออกตราสาร / ตราสาร เงปนลงททน
(Credit Rating)
(% of
Investment)

หมายเหตท : ออรนๆ = ลดกหนรนจากการขายเงสนลงททน + ควาใชฮจวายรอตชดบชญชร - ควาใชฮจวายคฮางจวาย - เจฮาหนรนจากการซอนอเงสนลงททน
ควาใชฮจวายรอตชดบชญชร หมายถถง ควาใชฮจวายเพอรอการดดาเนสนงานของกองททน ตชดจวายเฉลรรยททกวชน ตามทรรกาด หนดไวฮในหนชงสอ อชรนชวน
เชวน ควาใชฮจวายในการจชดทดาโฆษณาประชาสชมพชนธซ ควาจชดทดาหนชงสอ อชรนชวน ควาพสมพซใบสดาคชญหนววยลงททน เปอ นตฮน
ควาใชฮจวายคฮางจวาย เชวน ควาธรรมเนรยมในการจชดการกองททน ควาธรรมเนรยมผดดฮ ดแลผลประโยชนซ ควาใชฮจวายในการสอบบชญชร ควาธรรมเนรยมนายทะเบรยน
ควาธรรมเนรยมการรชบซอนอคอนหนววยลงททน ควารชบซอนอคอนหนววยลงททนคฮางจวาย และภาษรเงสนไดฮหกช ณ ทรรจวาย เปอ นตฮน
* อชนดชบความนวาเชอรอถออของตราสารภาครชฐไทยทรรเสนอขายในประเทศเทรยบเทวา AAA โดยจชดใหฮอยดใว นกลทวมตราสารหนรนในประเทศ
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.

สว ดสส วนตส อ
มมลคส าทรวพยย สปน
สท ทธป
(% of NAV)

