
 

กาํหนดการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ  รายงานสถานะการลงทุนและการยกเลิกโครงการของ 

กองทุนเปิดเค ตราสารหนีต่างประเทศ1YY ห้ามขายผู้ลงทุนรายยอ่ย (KFF1YY-BR) 

 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสิกรไทย จาํกดั ขอขอบพระคณุทีทา่นใหค้วามสนใจจองซือกองทนุเปิดเค ตราสารหนีต่างประเทศ

1YY หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย (KFF1YY-BR) และบรษิัทขอเรียนแจง้กาํหนดการรบัซือคืนหน่วยลงทนุและรายงานสถานะการลงทนุดงันี 

ชอืกองทนุ 
กองทนุเปิดเค ตราสารหนีต่างประเทศ1YY หา้มขายผูล้งทนุ

รายย่อย (KFF1YY-BR) 

วันทเีสนอขายหน่วยลงทุน 21  -  27  มิถนุายน  2565 

จาํนวนเงนิทุนทีจดทะเบียน 1,313,919,661.57 บาท 

วันทจีดทะเบียนกองทนุ 29  มิถนุายน  2565 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)* 0.6823 % ตอ่ปี 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม vat7%)* 0.06823 % ตอ่ปี 

อัตราผลตอบแทนของกองทนุโดยประมาณ 1.00%  ต่อปี 

ระยะเวลาการลงทุน 372  วนั 

วันทาํการรับซือคืนหน่วยลงทนุ KFF1YY-BR 

และนาํเงินเข้าซือหน่วยลงทุน K-TREASURY / K-SF 
5  กรกฎาคม  2566 

วันปรับสมดุบัญชีกองทนุ K-TREASURY / K-SF 

(วนัทีสามารถขายคืนหรอืสบัเปลยีนออก) 
6  กรกฎาคม  2566 

วันเลิกกองทุน และยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธใินหน่วยลงทนุ  

KFF1YY-BR 

6  กรกฎาคม  2566  (ทา่นสามารถดขูอ้มูลประกาศกองทุนครบ

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 ี 26 กรกฎาคม 2565 

ประเภทของตราสาร อนัดับความน่าเชือถือ 
ของผู้ออกตราสาร 

สดัสว่นต่อมูลคา่ทรัพยส์ิน
สุทธิ (%) 

พันธบัตรหรือตราสารหนี รัฐบาล รัฐวิสาหกจิ กระทรวงการคลงัคาํประกนั   20.11 

พนัธบตัรรฐับาล ต่างประเทศ (INTERNATIONAL BOND) AA- 20.11 

เงินฝาก หรือตราสารเทยีบเทา่เงินฝาก  61.95 

Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank (SNB) A1 19.07 

Agricultural Bank Of China (ABC) A1 19.05 

Qatar National Bank (QNB) Aa3 19.05 

Bank of China (Macau) (BOC) A1 4.75 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL) AA+ (tha) 0.03 

หุน้กู ้ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนีทอีอกโดยบริษัทเอกชน   18.23 

บมจ.ทรู คอรป์อเรชนั (TRUE) BBB+ 18.23 

รวมเงนิลงทุน (TOTAL  INVESTMENTS)  100.29 

อืนๆ (OTHERS)  -0.29 

รวมมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิ (NET ASSET VALUE)  100.00 

 
ตารางที   พอรต์การลงทุนของกองทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก 

ประเภทของตราสาร  
อันดับความน่าเชือถือ 

ของผู้ออกตราสาร 

สดัสว่นการลงทนุ 

โดยประมาณ (%) 

เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก   81.00 

Qatar National Bank Aa3/Moody's 19.00 

Abu Dhabi Commercial Bank A1/Moody's 19.00 

Agricultural Bank of China A1/Moody's 19.00 

Bank of China A1/Moody's 19.00 

Doha Bank Baa1/Moody's 5.00 

หุน้กู ้ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี   19.00 

บรษัิท ทรู คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) BBB+/TRIS 19.00 

ความเห็นของผู้จัดการกองทุน : กองทนุ KFF1YY-BR  มีการลงทนุจริงทีแตกต่างจากพอรต์การลงทุนทีเสนอขาย โดยมีการเปลียนผูอ้อกตราสาร

ทงัสิน 2 ราย มีการเปลียนทรพัยสิ์นทีลงทุน 1 ประเภท และมีการเปลียนสดัส่วนการลงทนุของผูอ้อกตราสาร 2 ราย  เนืองมาจากมีการเปลียนแปลง

ของอตัราดอกเบียต่างประเทศ และ/หรือ มีการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศระหว่างช่วงเวลาทีเสนอขายและการลงทนุจรงิ 

ทงันี อนัดบัความน่าเชือถือโดยรวมของพอรต์การลงทนุจริงไม่แตกต่างจากพอรต์การลงทุนทีเสนอขายอย่างมีนยัสาํคัญ และการเปลียนแปลงผูอ้อก

ตราสารดังกลา่วไม่มีผลกระทบกับอตัราผลตอบแทนโดยประมาณของกองทนุ 
 

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ และหากมีขอ้สงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิมเติม โปรดติดต่อ  KAsset Contact Center  โทร 02-

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

ประเทศ หรอื K-Contact Center โทร 02-8888888  

 

บริษัทหลักทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จากดั 

ประกาศ ณ วนัที  27 กรกฎาคม 2565 
 

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

คาํเตอืน       การลงทนุในหน่วยลงทุนยอ่มมคีวามเสยีงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทนุควรศกึษาหนงัสอืชีชวนอย่างรอบคอบ 


