
 

กําหนดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ  รายงานสถานะการลงทุนและการยกเลิกโครงการของ 

กองทุนเปดเค เอ็นแฮนซท เครดิต 8 หามขายผูลงทุนรายยอย (KEC8-AI) 

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด ขอขอบพระคุณที่ทานใหความสนใจจองซื้อกองทุนเปดเค เอ็นแฮนซท เครดิต 8 หามขายผู

ลงทุนรายยอย (KEC8-AI) และบริษัทขอเรียนแจงกําหนดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและรายงานสถานะการลงทุนดังนี้ 

ชื่อกองทุน กองทุนเปดเค เอ็นแฮนซท เครดิต 8 หามขายผูลงทุนรายยอย (KEC8-AI) 
วันท่ีเสนอขายหนวยลงทุน 28  มิถุนายน  -  6  กรกฎาคม  2564 
จํานวนเงินทุนท่ีจดทะเบียน 3,021,441,593.29 บาท 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 7  กรกฎาคม  2564 

คาธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)* ชวงแรก     0.2421% ตอป  (7 กรกฎาคม 2564 – 8 กรกฎาคม 2564) 

ชวงท่ีสอง  0.2729% ตอป  (9 กรกฎาคม 2564 – 6 ตุลาคม 2565) 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม vat7%)* 
ชวงแรก     0.02421% ตอป  (7 กรกฎาคม 2564 – 8 กรกฎาคม 2564) 

ชวงท่ีสอง  0.02729% ตอป  (9 กรกฎาคม 2564 – 6 ตุลาคม 2565) 

อัตราผลตอบแทนของกองทุนโดยประมาณ 1.25%  ตอป 
ระยะเวลาการลงทุน 457  วัน 
วันทําการรับซื้อคนืหนวยลงทุน KEC8-AI 
และนําเงินเขาซื้อหนวยลงทุน K-TREASURY / K-SF 

6  ตุลาคม  2565 

วันปรับสมุดบัญชีกองทุน K-TREASURY / K-SF  

(วันท่ีสามารถขายคืนหรือสับเปล่ียนออก) 
7  ตุลาคม  2565 

วันเลิกกองทุน และยกเลกิสมุดบญัชีแสดงสิทธใินหนวยลงทุน  KEC8-AI 7  ตุลาคม  2565 (ทานสามารถดูขอมูลประกาศกองทุนครบกําหนดและเลิก

โครงการจัดการกองทุนไดทาง www.kasikornasset.com 

*คาธรรมเนียมสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนไดรับผลตอบแทนสูงกวาที่ไดเปดเผยไวตอนเสนอขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมเพิ่มเติมได ทั้งน้ี ไมเกินเพดานคาธรรมเนียมที่ระบุไวในโครงการ ทานสามารถดูรายละเอียดคาธรรมเนียมไดที่ www.kasikornasset.com 

 

กองทุนจะแบงการลงทุนออกเปน 2 สวนดังนี้ 
สวนที่ 1 กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งอาจมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใดตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหกองทุนตราสารหนี้ลงทุนได ในอัตราสวนประมาณรอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
 

สวนที่ 2 กองทุนจะเขาเปนคูสัญญาในธุรกรรมสัญญาซื้อขายลวงหนาประเภทสัญญาฟอรเวิรด โดยมีหุนกูเปนสินทรัพยอางอิง (ตอไปนี้จะเรียกวา 

“ธุรกรรม Bond Forward”) ในฐานะผูซื้อหุนกูอางอิง 
 

ความเห็นของผูจัดการกองทุน : กองทุน KEC8-AI มีการลงทนุจริงที่แตกตางจากพอรตการลงทุนท่ีเสนอขาย โดยมีการเปล่ียนผูออกตราสารทั้งสิ้น 1 

ราย และมีการเปล่ียนแปลงสัดสวนการลงทุนของผูออกตราสาร 2 ราย เนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยตางประเทศ และ/หรือ มีการ

เปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศระหวางชวงเวลาที่เสนอขายและการลงทุนจริง ทั้งนี้ อนัดับความนาเชื่อถือโดยรวมของพอรต

การลงทุนจริงไมแตกตางจากพอรตการลงทนุท่ีเสนอขายอยางมีนัยสําคัญ และการเปลี่ยนแปลงผูออกตราสารดังกลาวไมมีผลกระทบกับอัตรา

ผลตอบแทนโดยประมาณของกองทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ตารางท่ี 1  รายงานสถานะการลงทุนจริงของกองทุน ณ  วันที่  22 กรกฎาคม  2564 

ประเภทของตราสาร 
อนัดับความนาเชื่อถือ 

ของผูออกตราสาร 
สัดสวนตอมูลคา

ทรัพยสินสุทธิ (%) 

ตราสารหนี้ท่ีสถาบันการเงินเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน   14.20 
Sabah Development Bank (SDBB) AA1 14.20 

เงินฝาก หรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก  66.92 
Doha Bank QSC (DHB) Baa1 19.89 

Masraf Al Rayan QSC (MARK) A1 19.74 

Qatar National Bank (QNB) Aa3 19.74 

PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk (BRI) Baa2 7.53 

ธ.สแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) (SCBT) AAA(tha) 0.02 

หุนกู ตั๋วแลกเงิน หรือตราสารหน้ีท่ีออกโดยบริษัทเอกชน   19.81 
บมจ.ทรู คอรปอเรช่ัน (TRUE) BBB+ 19.81 

รวมเงินลงทุน (TOTAL  INVESTMENTS)  100.93 
อ่ืนๆ (OTHERS)  -0.93 

รวมมูลคาทรัพยสินสุทธิ  100.00 
นอกจากนี้กองทุนมีการเขาทําธุรกรรมสัญญาซื้อขายลวงหนาประเภทสัญญาฟอรเวิรด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

สัญญาซื้อขายลวงหนาประเภทสัญญาฟอรเวิรด อางอิงกับ อนัดับความนาเชื่อถือ 
ของผูออกตราสาร 

สัดสวนตอมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ (%) 

Sena Development BBB 9.55 

รวมสัดสวนการทําธุรกรรม Bond Forward Transaction  9.55 
ตารางท่ี 2  พอรตการลงทุนของกองทุน ณ ชวงเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 

ประเภทของตราสาร  อนัดับความนาเชื่อถือ 
ของผูออกตราสาร 

สัดสวนการลงทุน/
การทําธุรกรรม 

โดยประมาณ (%) 
เงินฝาก หรือ ตราสารเทียบเทาเงินฝาก   65.00 
Doha Bank Baa1/Moody’s 19.00 

Qatar National Bank Aa3/Moody’s 19.00 

Commercial Bank of Qatar A3/Moody’s 8.00 

PT Bank Rakyat Indonesia Baa2/Moody's 19.00 

หุนกู ตั๋วแลกเงิน หรือตราสารหนี้   35.00 
Sabah Development Bank Berhad AA1/RAM 15.00 

บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) BBB+/TRIS 20.00 

สัญญาซ้ือขายลวงหนาประเภทสัญญาฟอรเวิรด ที่อางองิกับ  10.00 
หุนกู บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) BBB/TRIS 10.00 

*เน่ืองจากกองทุนคาดการณวาจะมีการวางหลักประกันเปนเงินสด (cash collateral) สําหรับการเขาทําธุรกรรม Bond Forward จึงทําใหกองทุนมีการลงทุนในเงิน

ฝาก หรือ ตราสารเทยีบเทาเงินฝาก หรือ ตราสารหน้ีไมถึงรอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และหากมีขอสงสัยหรือตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอ  KAsset Contact Center  โทร 02-6733888 

โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com ในระหวางเวลาทําการ 08.30 – 17.00 น. หรือท่ีสาขาของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทยท่ัวประเทศ 

หรือ K-Contact Center โทร 02-8888888  

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จากัด 

ประกาศ ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2564 


