
 

 

กาํหนดการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติ  รายงานสถานะการลงทุนและการยกเลิกโครงการของ 

กองทุนเปิดเค เอน็แฮนซท ์เครดิต 9 หา้มขายผู้ลงทุนรายย่อย (KEC9-BR) 

 

 บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสิกรไทย จาํกดั ขอขอบพระคณุทีทา่นใหค้วามสนใจจองซือกองทนุเปิดเค เอน็แฮนซท ์ เครดิต  หา้มขายผู้

ลงทุนรายย่อย (KEC9-BR) และบริษัทขอเรยีนแจง้กาํหนดการรบัซือคืนหน่วยลงทุนและรายงานสถานะการลงทนุดงันี 

ชือกองทนุ 
กองทนุเปิดเค เอน็แฮนซท ์เครดิต  หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย 

(KEC9-BR) 

วันทเีสนอขายหน่วยลงทุน 16  กนัยายน  2564 

จาํนวนเงินทนุทีจดทะเบียน 2,028,282,622.02 บาท 

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)* 0.497  % ตอ่ปี 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน (รวม vat7%)* 0.0497  % ต่อปี 

วันทจีดทะเบียนกองทนุ 27  กนัยายน  2564 

อตัราผลตอบแทนของกองทุนโดยประมาณ 1.50%  ต่อปี 

ระยะเวลาการลงทุน 753  วนั 

วันทาํการรับซือคืนหน่วยลงทุน KEC9-BR 

และนาํเงินเขา้ซือหน่วยลงทุน K-TREASURY / K-SF 
19  ตลุาคม  2566 

วันปรับสมุดบัญชีกองทนุ K-TREASURY / K-SF 

(วนัทีสามารถขายคืนหรอืสบัเปลียนออก) 
20  ตลุาคม  2566 

วันเลกิกองทุน และยกเลกิสมุดบัญชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน  KEC9-BR 
20  ตลุาคม  2566  (ทา่นสามารถดขูอ้มลูประกาศกองทนุครบกาํหนดและ

เลิกโครงการจดัการกองทนุไดท้าง www.kasikornasset.com) 

*ค่าธรรมเนียมสามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยในกรณีทีกองทุนไดร้บัผลตอบแทนสงูกว่าทีไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน 

บรษัิทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิมเติมได ้ทงันี ไมเ่กินเพดานค่าธรรมเนียมทีระบไุวใ้นโครงการ ท่านสามารถดรูายละเอียดค่าธรรมเนียมได้

ที www.kasikornasset.com 

 

กองทุนจะแบ่งการลงทุนออกเป็น 2 ส่วนดังนี 

ส่วนท ี1 กองทนุจะลงทนุในตราสารหนีและหรือเงินฝากทงัในและตา่งประเทศ รวมทังอาจมีไวซ้งึหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์นิอนืใดตามทสีาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดใหก้องทนุตราสารหนีลงทนุได ้ในอตัราสว่นประมาณรอ้ยละ 100 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิของกองทุน  

 

ส่วนท ี2 กองทนุจะเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมสญัญาซือขายล่วงหนา้ประเภทสญัญาฟอรเ์วิรด์ โดยมีหุน้กูเ้ป็นสินทรพัยอ์า้งองิ (ต่อไปนีจะเรียกว่า 

“ธุรกรรม Bond Forward”) ในฐานะผูซ้ือหุน้กูอ้า้งอิง 

 

ความเหน็ของผู้จดัการกองทุน : กองทุน KEC9-BR มกีารลงทนุจรงิทีแตกตา่งจากพอรต์การลงทนุทีเสนอขาย โดยมีการเปลยีนผูอ้อกตราสาร

ทงัสิน 2 ราย และมีการเปลียนแปลงสดัสว่นการลงทนุของผูอ้อกตราสาร 2 ราย เนืองมาจากมกีารเปลียนแปลงของอตัราดอกเบียต่างประเทศ และ/

หรือ มกีารเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศระหว่างช่วงเวลาทีเสนอขายและการลงทนุจรงิ ทงันี อนัดบัความน่าเชือถือโดยรวม

ของพอรต์การลงทนุจรงิไมแ่ตกต่างจากพอรต์การลงทนุทีเสนอขายอย่างมนียัสาํคัญ และการเปลยีนแปลงผูอ้อกตราสารดงักล่าวไม่มีผลกระทบกับ

อตัราผลตอบแทนโดยประมาณของกองทุน 



ตารางที   รายงานสถานะการลงทุนจริงของกองทุน ณ  วนัที  26 ตุลาคม 2564 

ประเภทของตราสาร 
อนัดับความน่าเชอืถือ 

ของผู้ออกตราสาร 
สดัสว่นต่อมูลคา่

ทรัพยสิ์นสทุธิ (%) 
เงินฝาก หรือตราสารเทยีบเทา่เงินฝาก  60.09 

Doha Bank QSC (DHB) Baa1 18.99 

Qatar Islamic Bank (QIB) A1 18.99 

Masraf Al Rayan QSC (MARK) A1 18.79 

Qatar National Bank (QNB) Aa3 3.30 

ธ.สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) (SCBT) AAA(tha) 0.02 

หุน้กู ้ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนีทอีอกโดยบริษัทเอกชน   39.55 

RLTH (RLTH) AA(tha) 19.82 

บมจ.ทรู คอรป์อเรชนั (TRUE) BBB+ 19.73 

รวมเงนิลงทุน (TOTAL  INVESTMENTS)  99.64 

อืนๆ (OTHERS)  0.36 

รวมมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิ (NET ASSET VALUE)  100.00 

นอกจากนีกองทุนมีการเขา้ทาํธุรกรรมสญัญาซือขายล่วงหน้าประเภทสญัญาฟอรเ์วิรด์ โดยมีรายละเอียด ดังนี 

สญัญาซือขายล่วงหน้าประเภทสญัญาฟอรเ์วิรด์ อา้งองิกบั 
อนัดับความน่าเชอืถือ 

ของผู้ออกตราสาร 
สดัสว่นต่อมูลคา่

ทรัพยสิ์นสทุธิ (%) 

ASK230A BBB+ 9.49 

MTC230A BBB+ 9.53 

รวมสดัส่วนการทาํธุรกรรม Bond Forward Transaction  19.02 

ตารางที   พอรต์การลงทุนของกองทุน ณ ชว่งเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก 

ประเภทของตราสาร  
อนัดับความน่าเชอืถือ 

ของผู้ออกตราสาร 

สดัสว่นการลงทุน/
การทาํธุรกรรม 

โดยประมาณ (%) 

เงินฝาก หรือ ตราสารเทยีบเทา่เงินฝาก   62.00 

Doha Bank Baa1/Moody’s 19.00 

Qatar National Bank Aa3/Moody’s 19.00 

Al Khalij Commercial Bank A3/Moody’s 19.00 

Commercial Bank of Qatar A3/Moody’s 5.00 

หุน้กู ้ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี  38.00 

บรษัิท ริสแลนด ์(ประเทศไทย) จาํกดั AA(tha)/FITCH(tha) 19.00 

บรษัิท ทรู มฟู เอช ยนิูเวอรแ์ซล คอมมิวนิเคชนั จาํกดั BBB+/TRIS 19.00 

สญัญาซือขายล่วงหน้าประเภทสญัญาฟอรเ์วิรด์ 

(Bond Forward Transaction) ทอี้างองิกบั 
 20.00 

หุน้กูบ้ริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิง จาํกดั (มหาชน) BBB+/ TRIS 10.00 

หุน้กูบ้ริษัท เมอืงไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) BBB+/TRIS 10.00 

*เนืองจากกองทุนคาดการณว์า่จะมีการวางหลกัประกันเป็นเงินสด (cash collateral) สาํหรบัการเขา้ทาํธุรกรรม Bond Forward จึงทาํใหก้องทนุมี

การลงทนุในเงินฝาก หรอื ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือ ตราสารหนีไมถ่งึรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน 

 จึงเรยีนมาเพอืโปรดทราบ และหากมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิมเติม โปรดติดตอ่  KAsset Contact Center  โทร -

6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com ในระหว่างเวลาทาํการ 08.30 – 17.00 น. หรือทีสาขาของ บมจ.

ธนาคารกสิกรไทยทวัประเทศ หรอื K-Contact Center โทร 02-8888888  

บริษัทหลักทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จากดั 

ประกาศ ณ วนัที 27 ตลุาคม 2564 


