
 

กาํหนดการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัต ิ รายงานสถานะการลงทนุและการยกเลิกโครงการของ 

กองทุนเปิดเค ตราสารหนีต่างประเทศ1YR ห้ามขายผู้ลงทุนรายยอ่ย (KFF1YR-BR) 

 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสิกรไทย จาํกดั ขอขอบพระคณุทีทา่นใหค้วามสนใจจองซือกองทนุเปิดเค ตราสารหนีต่างประเทศ

1YR หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย (KFF1YR-BR) และบริษัทขอเรียนแจง้กาํหนดการรบัซือคืนหน่วยลงทนุและรายงานสถานะการลงทนุดงันี 

ชอืกองทนุ 
กองทนุเปิดเค ตราสารหนีต่างประเทศ YR หา้มขายผูล้งทุน

รายย่อย (KFF1YR-BR) 

วันทเีสนอขายหน่วยลงทุน 15  -  21  มีนาคม  2565 

จาํนวนเงนิทุนทีจดทะเบียน 759,397,428.85 บาท 

วันทจีดทะเบียนกองทนุ 23  มีนาคม  2565 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)* 0.3183% ตอ่ปี 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม vat7%)* 0.03183% ตอ่ปี 

อัตราผลตอบแทนของกองทนุโดยประมาณ 0.65%  ต่อปี 

ระยะเวลาการลงทุน 377  วนั 

วันทาํการรับซือคืนหน่วยลงทนุ KFF1YR-BR 

และนาํเงินเข้าซือหน่วยลงทุน K-TREASURY / K-SF 
3  เมษายน  2566 

วันปรับสมดุบัญชีกองทนุ K-TREASURY / K-SF 

(วนัทีสามารถขายคืนหรอืสบัเปลยีนออก) 
4  เมษายน  2566 

วันเลิกกองทุน และยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ  

KFF1YR-BR 

4  เมษายน  2566 (ทา่นสามารถดูขอ้มูลประกาศกองทุนครบ

กาํหนดและเลกิโครงการจดัการกองทุนไดท้าง 

www.kasikornasset.com) 

*คา่ธรรมเนียมสามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยในกรณีทีกองทุนไดร้บัผลตอบแทนสงูกว่าทไีดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการ
อาจเรียกเ ก็บค่าธรรม เนียมเพิมเ ติมได้ ทังนี  ไม่ เกินเพดานค่าธรรมเนียมทีระบุไว้ในโครงการ ท่านสามารถดูรายละเ อียดค่าธรรมเนียมได้ที  
www.kasikornasset.com 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุบริษัทในนามของกองทนุ อาจเปลียนแปลงวนัรบัซือคืนหน่วยลงทนุ วนัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัแิละอตัรารบัซือคืนได ้ในกรณีวนัดงักล่าวเป็น
วนัหยุดทาํการหรือหากกองทนุไดร้บัผลกระทบจากการทีจะไดร้บัชาํระเงนิจากพนัธบตัรหรือหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิอืนของกองทนุทกีองทนุลงทนุไวแ้ตกต่างไปจากเงือนไขที
กําหนดไวโ้ดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน www.kasikornasset.com ทังนีอตัรารับซือคืนจะคาํนวณจากจํานวนเงินจากการลงทุนทีกองทุนได้รับจริงหลังหัก
คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ่้ายแลว้  

คาํเตอืน       การลงทนุในหน่วยลงทุนยอ่มมคีวามเสยีงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทนุควรศกึษาหนังสือชีชวนอยา่งรอบคอบ 



ตารางที   รายงานสถานะการลงทุนจริงของกองทุน ณ วันท ี 18 เมษายน 2565 

ประเภทของตราสาร 
อนัดบัความน่าเชอืถอื 

ของผู้ออกตราสาร 
สดัสว่นตอ่มูลค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิ (%) 

ตราสารหนีทสีถาบันการเงนิเป็นผู้ออก ผูรั้บรอง ผู้รับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรือผู้คาํ

ประกนั  

 
14.10 

Sabah Development Bank (SDBB) AA1 14.10 

เงนิฝาก หรือตราสารเทียบเทา่เงนิฝาก   84.57 

Qatar National Bank (QNB) Aa3 19.33 

Qatar Islamic Bank (QIB) A1 19.32 

Doha Bank QSC (DHB) Baa1 18.86 

Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank (SNB) A1 13.63 

Bank of China (Macau) (BOC) A1 13.39 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL) AA+ (tha)    0.04 

รวมเงินลงทุน (TOTAL  INVESTMENTS)    98.67 

อืนๆ (OTHERS)       1.33 

รวมมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NET ASSET VALUE)   100.00 

 
ตารางที   พอรต์การลงทุนของกองทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก 

ประเภทของตราสาร  
อนัดบัความน่าเชอืถอื 

ของผู้ออกตราสาร 

สดัสว่นการลงทุน 

โดยประมาณ (%) 

เงนิฝากหรือตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก  85.50 

Commercial Bank of Qatar A3/Moody's 19.00 

Qatar National Bank Aa3/Moody's 19.00 

Doha Bank Baa1/Moody's 19.00 

PT Bank Rakyat Indonesia Baa2/Moody's 19.00 

Bank of China A1/Moody's 9.50 

ตราสารหนี   14.50 

Sabah Development Bank Berhad, ประเทศมาเลเซีย AA1/RAM 14.50 

ความเห็นของผู้จัดการกองทุน : กองทนุ KFF1YR-BR  มีการลงทุนจริงทีแตกต่างจากพอรต์การลงทุนทีเสนอขาย โดยมีการเปลียนผูอ้อกตราสาร

ทงัสิน 2 ราย และมีการเปลยีนสดัส่วนการลงทนุของผูอ้อกตราสาร 2 ราย  เนืองมาจากมกีารเปลียนแปลงของอตัราดอกเบียต่างประเทศ และ/หรอื มี

การเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศระหว่างช่วงเวลาทีเสนอขายและการลงทุนจริง ทงันี อนัดบัความน่าเชือถือโดยรวมของ

พอรต์การลงทนุจรงิไมแ่ตกต่างจากพอรต์การลงทนุทีเสนอขายอย่างมนียัสาํคญั และการเปลียนแปลงผูอ้อกตราสารดงักล่าวไม่มีผลกระทบกับอตัรา

ผลตอบแทนโดยประมาณของกองทนุ 
 

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ และหากมีขอ้สงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิมเติม 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  

 

บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน กสิกรไทย จากัด 

ประกาศ ณ วันท ี 19  เมษายน  2565 

 

หมายเหตุ บริษัทในนามของกองทนุ อาจเปลียนแปลงวนัรบัซือคืนหน่วยลงทนุ วนัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิและอตัรารบัซือคืนได ้ในกรณีวนัดงักล่าวเป็น
วนัหยุดทาํการหรือหากกองทนุไดร้บัผลกระทบจากการทีจะไดร้บัชาํระเงนิจากพนัธบตัรหรือหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิอืนของกองทุนทกีองทนุลงทนุไวแ้ตกต่างไปจากเงือนไขที
กําหนดไวโ้ดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน www.kasikornasset.com ทังนีอตัรารับซือคืนจะคาํนวณจากจํานวนเงินจากการลงทุนทีกองทุนได้รับจริงหลังหัก
คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายแลว้  

คาํเตอืน       การลงทนุในหน่วยลงทุนยอ่มมคีวามเสยีงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทนุควรศกึษาหนงัสอืชีชวนอยา่งรอบคอบ 


