กองททนเปป ดเค เซซท 50 หทหนระยะยาว
K SET50 LTF (KS50LTF)
ณ ววนททท 30 มปถทนายน 2565
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รายงานสถานะการลงททน
PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)

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

เงปนฝาก หรชอตราสารเททยบเทส าเงปนฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)
บมจ.ธนาคารกสส กรไทย (KBANK)
หลวกทรวพยย ประเภทตราสารททน
หลวกทรวพยย ประเภทตราสารททนและหนส วยลงททนจดทะเบทยน 5 อวนดวบแรก
บมจ.ททาอากาศยานไทย (AOT)
บมจ.ปตท. (PTT)
บมจ.ปตท.สสารวจและผลสตปส โตรเลลยม (PTTEP)
บมจ.แอดวานซซ อสนโฟรซ เซอรซวสส (ADVANC)
บมจ. กกลฟซ เออนเนอรซจล ดลเวลลอปเมนทซ (GULF)
หลกกทรกพยซออน ๆ (OTHERS)

AA-(tha)
AA+(tha)

AAA(tha)
AAA
AA
A

รวมเงปนลงททน (TOTAL INVESTMENTS)

0.61

0.60

0.51

0.50

0.10

0.10

99.39

98.05

8.63

8.51

8.26

8.15

5.38

5.31

4.92

4.85

4.64

4.58

67.56

66.65

100.00

98.65

อออนๆ (OTHERS)

1.35

รวมมมลคส าทรวพยย สปนสท ทธป (NET ASSET VALUE)
หลวกทรวพยย ประเภทตราสารททนแยกตามกลทสมธทรกปจ 5 อวนดวบแรก
TOP 5 EQUITY SECTOR
1. พลกงงานและสาธารณณปโภค (ENERGY & UTILITIES)
2. ธนาคาร (BANKING)
3. ขนสท งและโลจสสตสกสซ (TRANSPORTATION & LOGISTICS)
4. เทคโนโลยลสารสนเทศและการสออ อสาร (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY)
5. พาณส ชยซ (COMMERCE)
6. หลกกทรกพยซออน 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

28.77

28.38

11.63

11.47

10.72

10.58

9.61

9.48

8.55

8.44

30.11

29.70

กองททนเปป ดเค เซซท 50 หทหนระยะยาว
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ณ ววนททท 30 มปถทนายน 2565
AS OF 30-Jun-2022
ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)

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

หมายเหตต : อออนๆ = ลณกหนลนจากการขายเงสนลงทตน + คทาใชชจทายรอตกดบกญชล - คทาใชชจทายคชางจทาย - เจชาหนลนจากการซอนอเงสนลงทตน
คทาใชชจทายรอตกดบกญชล หมายถถง คทาใชชจทายเพอออการดสาเนสนงานของกองทตน ตกดจทายเฉลลอยทตกวกน ตามทลอกาส หนดไวชในหนกงสอ อชลนชวน
เชทน คทาใชชจทายในการจกดทสาโฆษณาประชาสกมพกนธซ คทาจกดทสาหนกงสอ อชลนชวน คทาพสมพซใบสสาคกญหนทวยลงทตน เปอ นตชน
คทาใชชจทายคชางจทาย เชทน คทาธรรมเนลยมในการจกดการกองทตน คทาธรรมเนลยมผณดช ณแลผลประโยชนซ คทาใชชจทายในการสอบบกญชล คทาธรรมเนลยมนายทะเบลยน
คทาธรรมเนลยมการรกบซอนอคอนหนทวยลงทตน คทารกบซอนอคอนหนทวยลงทตนคชางจทาย และภาษลเงสนไดชหกก ณ ทลอจทาย เปอ นตชน
* อกนดกบความนทาเชอออถออของตราสารภาครกฐไทยทลอเสนอขายในประเทศเทลยบเททา AAA โดยจกดใหชอยณใท นกลตทมตราสารหนลนในประเทศ
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.
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