
 

 

กาํหนดการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัต ิ รายงานสถานะการลงทุนและการยกเลกิโครงการของ 

กองทุนเปิดเค ตราสารหนีต่างประเทศ1YP ห้ามขายผู้ลงทุนรายยอ่ย (KFF1YP-BR) 

 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสิกรไทย จาํกดั ขอขอบพระคณุทีทา่นใหค้วามสนใจจองซือกองทนุเปิดเค ตราสารหนี

ตา่งประเทศ YP หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย (KFF1YP-BR) และบริษัทขอเรียนแจง้กาํหนดการรบัซือคืนหน่วยลงทุนและรายงาน

สถานะการลงทนุดงันี 

ชอืกองทนุ 
กองทนุเปิดเค ตราสารหนีตา่งประเทศ1YP หา้มขายผูล้งทนุ

รายย่อย (KFF1YP-BR) 

วันทเีสนอขายหน่วยลงทุน 11  -  21  กมุภาพนัธ ์ 2565 

จาํนวนเงนิทุนทีจดทะเบียน 2,063,972,165.88 บาท 

วันทจีดทะเบียนกองทนุ 23  กมุภาพนัธ ์ 2565 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)* 0.2340% ตอ่ปี 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม vat7%)* 0.02340% ตอ่ปี 

อัตราผลตอบแทนของกองทนุโดยประมาณ 0.65%  ต่อปี 

ระยะเวลาการลงทุน 366  วนั 

วันทาํการรับซือคืนหน่วยลงทนุ KFF1YP-BR 

และนาํเงินเข้าซือหน่วยลงทุน K-TREASURY / K-SF 
23  กมุภาพนัธ ์ 2566 

วันปรับสมดุบัญชีกองทนุ K-TREASURY / K-SF 

(วนัทีสามารถขายคืนหรอืสบัเปลยีนออก) 
24  กมุภาพนัธ ์ 2566 

วันเลิกกองทุน และยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ  

KFF1YP-BR 

24  กมุภาพนัธ ์ 2566 (ทา่นสามารถดขูอ้มูลประกาศกองทุนครบ

กาํหนดและเลิกโครงการจดัการกองทุนไดท้าง 

www.kasikornasset.com 

*ค่าธรรมเนียมสามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยในกรณีทีกองทุนไดร้ับผลตอบแทนสูงกว่าทีไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิมเติมได้ ทังนี ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมทีระบุไว้ในโครงการ ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมได้ที 
www.kasikornasset.com 

 
 
 
 
 
 

 

หมายเหต ุบรษิทัในนามของกองทนุ อาจเปลียนแปลงวนัรบัซือคนืหน่วยลงทนุ วนัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัแิละอตัรารบัซือคืนได ้ในกรณีวนัดงักลา่วเป็น
วนัหยดุทาํการหรอืหากกองทนุไดร้บัผลกระทบจากการทีจะไดร้บัชาํระเงนิจากพนัธบตัรหรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอืนของกองทนุทกีองทนุลงทนุไวแ้ตกต่างไปจากเงือนไขที
กําหนดไวโ้ดยบริษัทจะประกาศใหท้่านทราบผ่าน www.kasikornasset.com ทังนีอตัรารับซือคืนจะคาํนวณจากจํานวนเงินจากการลงทุนทีกองทุนไดร้ับจริงหลังหัก
คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ่้ายแลว้  

คาํเตอืน       การลงทนุในหน่วยลงทุนยอ่มมคีวามเสยีงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทนุควรศกึษาหนังสือชีชวนอยา่งรอบคอบ 



ตารางที   รายงานสถานะการลงทุนจริงของกองทุน ณ วันท ี 8 มีนาคม 2565 

ประเภทของตราสาร อนัดับความน่าเชือถอื 
ของผู้ออกตราสาร 

สดัสว่นต่อมูลคา่
ทรัพยสิ์นสุทธิ (%) 

ตราสารหนีทสีถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวลั ผู้สลักหลงั หรือผู้คาํประกนั  14.08 

Sabah Development Bank (SDBB) AA1 14.08 

เงินฝาก หรือตราสารเทยีบเทา่เงินฝาก  85.70 

Doha Bank QSC (DHB) Baa1 19.47 

Qatar Islamic Bank (QIB) A1 19.46 

Qatar National Bank (QNB) Aa3 18.77 

Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank (SNB) A1 18.60 

The Commercial Bank of Qatar (CBQ) A3 9.30 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL) AA+ (tha) 0.10 

รวมเงนิลงทุน (TOTAL  INVESTMENTS)  99.78 

อืนๆ (OTHERS)  0.22 

รวมมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิ (NET ASSET VALUE)  100.00 

 
ตารางที   พอรต์การลงทุนของกองทุน ณ ชว่งเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก 

ประเภทของตราสาร  
อนัดับความน่าเชือถอื 

ของผู้ออกตราสาร 

สดัสว่นการลงทุน 

โดยประมาณ (%) 

เงินฝากหรือตราสารเทยีบเทา่เงินฝาก  85.50 

Doha Bank Baa1/Moody's 19.00 

Qatar National Bank Aa3/Moody's 19.00 

Commercial Bank of Qatar A3/Moody's 19.00 

Abu Dhabi Commercial Bank A1/Moody's 19.00 

PT Bank Rakyat Indonesia Baa2/Moody's 9.50 

ตราสารหนี   14.50 

Sabah Development Bank Berhad, ประเทศมาเลเซยี AA1/RAM 14.50 

ความเหน็ของผู้จดัการกองทุน : กองทนุ KFF1YP-BR  มกีารลงทนุจรงิทีแตกต่างจากพอรต์การลงทนุทีเสนอขาย โดยมกีารเปลยีนผูอ้อกตราสาร

ทงัสิน 2 ราย และมกีารเปลียนสดัส่วนการลงทนุของผูอ้อกตราสาร 2 ราย  เนืองมาจากมีการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบียต่างประเทศ และ/หรือ 

มกีารเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลยีนเงินตราต่างประเทศระหว่างช่วงเวลาทีเสนอขายและการลงทนุจรงิ ทงันี อนัดบัความน่าเชือถือโดยรวมของ

พอรต์การลงทุนจริงไม่แตกต่างจากพอรต์การลงทุนทีเสนอขายอย่างมีนยัสาํคัญ และการเปลียนแปลงผูอ้อกตราสารดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับ

อตัราผลตอบแทนโดยประมาณของกองทนุ 
 

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ และหากมีขอ้สงสัยหรือตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิมเติม โปรดติดต่อ  KAsset Contact Center  โทร 02-

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 16 มีนาคม 2565 

 

หมายเหต ุบรษิทัในนามของกองทนุ อาจเปลียนแปลงวนัรบัซือคนืหน่วยลงทนุ วนัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัแิละอตัรารับซือคืนได ้ในกรณีวนัดงักลา่วเป็น
วนัหยดุทาํการหรอืหากกองทนุไดร้บัผลกระทบจากการทีจะไดร้บัชาํระเงนิจากพนัธบตัรหรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอืนของกองทนุทกีองทนุลงทนุไวแ้ตกต่างไปจากเงือนไขที
กําหนดไวโ้ดยบริษัทจะประกาศใหท้่านทราบผ่าน www.kasikornasset.com ทังนีอตัรารับซือคืนจะคาํนวณจากจํานวนเงินจากการลงทุนทีกองทุนไดร้ับจริงหลังหัก
คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายแลว้  

คาํเตอืน       การลงทนุในหน่วยลงทุนยอ่มมคีวามเสยีงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทนุควรศกึษาหนงัสอืชีชวนอยา่งรอบคอบ 

 


