
 
 

กองททนเปป ดเค เซซท 50 หทหนระยะยาว

ณ ววนททท 28 เมษายน 2566
PORTFOLIO STATUS
รายงานสถานะการลงททน

AS OF 28-Apr-2023

K SET50 LTF (KS50LTF)

สวดสสวนตสอ

มมลคสาทรวพยยสปน

สททธป

(% of NAV)

สวดสสวนตสอ

เงปนลงททน

(% of 

Investment)

อวนดวบความเชชทอถชอของ

ผมหออกตราสาร / ตราสาร

(Credit Rating)

                 ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)

เงปนฝาก หรชอตราสารเททยบเทสาเงปนฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)  0.95 0.96

บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) AA+(tha)  0.93  0.92

บมจ.ธนาคารกสสกรไทย (KBANK) AA+(tha)  0.03  0.03

หลวกทรวพยยประเภทตราสารททน  98.61 99.04

หลวกทรวพยยประเภทตราสารททนและหนสวยลงททนจดทะเบทยน 5 อวนดวบแรก

บมจ.ททาอากาศยานไทย (AOT)  8.36  8.32

บมจ.เดลตตา ออเลคโทรนสคสส(ประเทศไทย) (DELTA)  7.25  7.22

บมจ.ปตท. (PTT) AAA(tha)  7.07  7.04

บมจ.แอดวานซส อสนโฟรส เซอรสวสส (ADVANC) AA+(tha)  5.08  5.06

บมจ. กกลฟส  เออนเนอรสจอ ดอเวลลอปเมนทส (GULF) A+  4.76  4.74

หลกกทรกพยสอออน ๆ (OTHERS)  66.52  66.23

 99.56 100.00

อออนๆ (OTHERS)

รวมเงปนลงททน (TOTAL INVESTMENTS)

 100.00

 0.44

รวมมมลคสาทรวพยยสปนสททธป (NET ASSET VALUE)

หลวกทรวพยยประเภทตราสารททนแยกตามกลทสมธทรกปจ 5 อวนดวบแรก
TOP 5 EQUITY SECTOR

พลกงงานและสาธารณณปโภค (ENERGY & UTILITIES)1.  25.68  25.57

ธนาคาร (BANKING)2.  11.25  11.20

ขนสทงและโลจสสตสกสส (TRANSPORTATION & LOGISTICS)3.  10.25  10.21

เทคโนโลยอสารสนเทศและการสอออสาร (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY)4.  9.43  9.39

พาณสชยส (COMMERCE)5.  9.41  9.37

หลกกทรกพยสอออน ๆ (OTHERS)6.  33.02  32.87

     คคาเตชอน การลงททนในหนสวยลงททนยสอมมทความเสททยงควบคมสไปกวบผลตอบแทน กสอนตวดสปนใจลงททนควรศศกษาหนวงสชอชทชชวนอยสางรอบคอบ

     WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.
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หมายเหตต : อออนๆ = ลณกหนอน จากการขายเงสนลงทตน + คทาใชตจทายรอตกดบกญชอ - คทาใชตจทายคตางจทาย - เจตาหนอน จากการซอนอเงสนลงทตน

คทาใชตจทายรอตกดบกญชอ หมายถถง คทาใชตจทายเพอออการดดาเนสนงานของกองทตน ตกดจทายเฉลออยทตกวกน ตามทออกดาหนดไวตในหนกงสออชอนชวน

เชทน คทาใชตจทายในการจกดทดาโฆษณาประชาสกมพกนธส คทาจกดทดาหนกงสออชอนชวน คทาพสมพสใบสดาคกญหนทวยลงทตน เปอ นตตน

คทาใชตจทายคตางจทาย เชทน คทาธรรมเนอยมในการจกดการกองทตน คทาธรรมเนอยมผณ ตดณแลผลประโยชนส คทาใชตจทายในการสอบบกญชอ คทาธรรมเนอยมนายทะเบอยน

คทาธรรมเนอยมการรกบซอนอคอนหนทวยลงทตน คทารกบซอนอคอนหนทวยลงทตนคตางจทาย และภาษอเงสนไดตหกก ณ ทออจทาย เปอ นตตน

* อกนดกบความนทาเชอออถออของตราสารภาครกฐไทยทออเสนอขายในประเทศเทอยบเททา AAA  โดยจกดใหตอยณทในกลตทมตราสารหนอน 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 การลงททนในหนสวยลงททนยสอมมทความเสททยงควบคมสไปกวบผลตอบแทน กสอนตวดสปนใจลงททนควรศศกษาหนวงสชอชทชชวนอยสางรอบคอบ

     WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

 


