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K Strategic Defensive LTF (KSDLTF)

สปดสสวนตสอ

มมลคสาทรปพยยสปน

สททธป

(% of NAV)

สปดสสวนตสอ

เงปนลงททน

(% of 

Investment)

อปนดปบความเชชทอถชอของ

ผมหออกตราสาร / ตราสาร

(Credit Rating)

                 ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)

เงปนฝาก หรชอตราสารเททยบเทสาเงปนฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)  3.04 3.28

บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) AA+(tha)  2.82  2.61

บมจ.ธนาคารกสสกรไทย (KBANK) AA+(tha)  0.46  0.43

หลปกทรปพยยประเภทตราสารททน  89.68 96.72

หลปกทรปพยยประเภทตราสารททนและหนสวยลงททนจดทะเบทยน 5 อปนดปบแรก

บมจ.ททาอากาศยานไทย (AOT)  9.92  9.20

บมจ.ปตท. (PTT) AAA(tha)  7.20  6.68

บมจ.ซซพซ ออลลล (CPALL) A+  6.32  5.86

บมจ.แอดวานซล อสนโฟรล เซอรลวสส (ADVANC) AA+(tha)  6.13  5.68

บมจ. กกลฟล  เออนเนอรลจซ ดซเวลลอปเมนทล (GULF) A+  5.93  5.50

หลกกทรกพยลอออน ๆ (OTHERS)  61.22  56.76

 92.72 100.00

อออนๆ (OTHERS)

รวมเงปนลงททน (TOTAL INVESTMENTS)

 100.00

 7.28

รวมมมลคสาทรปพยยสปนสททธป (NET ASSET VALUE)

หลปกทรปพยยประเภทตราสารททนแยกตามกลทสมธทรกปจ 5 อปนดปบแรก
TOP 5 EQUITY SECTOR

พลกงงานและสาธารณณปโภค (ENERGY & UTILITIES)1.  24.83  23.02

ธนาคาร (BANKING)2.  13.43  12.45

ขนสทงและโลจสสตสกสล (TRANSPORTATION & LOGISTICS)3.  11.92  11.05

พาณสชยล (COMMERCE)4.  8.96  8.31

เทคโนโลยซสารสนเทศและการสอออสาร (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY)5.  8.31  7.71

หลกกทรกพยลอออน ๆ (OTHERS)6.  29.27  27.14

     คคาเตชอน การลงททนในหนสวยลงททนยสอมมทความเสททยงควบคมสไปกปบผลตอบแทน กสอนตปดสปนใจลงททนควรศศกษาหนปงสชอชทชชวนอยสางรอบคอบ

     WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.
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หมายเหตต : อออนๆ = ลณกหนซน จากการขายเงสนลงทตน + คทาใชชจทายรอตกดบกญชซ - คทาใชชจทายคชางจทาย - เจชาหนซน จากการซอนอเงสนลงทตน

คทาใชชจทายรอตกดบกญชซ หมายถถง คทาใชชจทายเพอออการดดาเนสนงานของกองทตน ตกดจทายเฉลซอยทตกวกน ตามทซอกดาหนดไวชในหนกงสออชซนชวน

เชทน คทาใชชจทายในการจกดทดาโฆษณาประชาสกมพกนธล คทาจกดทดาหนกงสออชซนชวน คทาพสมพลใบสดาคกญหนทวยลงทตน เปอ นตชน

คทาใชชจทายคชางจทาย เชทน คทาธรรมเนซยมในการจกดการกองทตน คทาธรรมเนซยมผณ ชดณแลผลประโยชนล คทาใชชจทายในการสอบบกญชซ คทาธรรมเนซยมนายทะเบซยน

คทาธรรมเนซยมการรกบซอนอคอนหนทวยลงทตน คทารกบซอนอคอนหนทวยลงทตนคชางจทาย และภาษซเงสนไดชหกก ณ ทซอจทาย เปอ นตชน

* อกนดกบความนทาเชอออถออของตราสารภาครกฐไทยทซอเสนอขายในประเทศเทซยบเททา AAA  โดยจกดใหชอยณทในกลตทมตราสารหนซน 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 การลงททนในหนสวยลงททนยสอมมทความเสททยงควบคมสไปกปบผลตอบแทน กสอนตปดสปนใจลงททนควรศศกษาหนปงสชอชทชชวนอยสางรอบคอบ

     WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

 


