กําหนดการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ รายงานสถานะการลงทุนและการยกเลิกโครงการของ
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีต่างประเทศ6MBY ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF6MBY-BR)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด ขอขอบพระคุณทีท่านให้ความสนใจจองซือกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีต่างประเทศ
6MBY ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (KFF6MBY-BR) และบริษัทขอเรียนแจ้งกําหนดการรับซือคืนหน่วยลงทุนและรายงานสถานะการลงทุน
ดังนี
ชือกองทุน

กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีต่างประเทศ6MBY ห้ามขายผูล้ งทุน
รายย่อย (KFF6MBY-BR)

วันทีเสนอขายหน่วยลงทุน

5 - 18 เมษายน 2565

จํานวนเงินทุนทีจดทะเบียน

1,784,772,228.48 บาท

วันทีจดทะเบียนกองทุน

20 เมษายน 2565

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)*

0.2449% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม vat7%)*

0.02449% ต่อปี

อัตราผลตอบแทนของกองทุนโดยประมาณ

0.50% ต่อปี

ระยะเวลาการลงทุน

184 วัน

วันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน KFF6MBY-BR
และนําเงินเข้าซือหน่ วยลงทุน K-TREASURY / K-SF
วันปรับสมุดบัญชีกองทุน K-TREASURY / K-SF
(วันทีสามารถขายคืนหรือสับเปลียนออก)

วันเลิกกองทุน และยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
KFF6MBY-BR

20 ตุลาคม 2565
21 ตุลาคม 2565
21 ตุลาคม 2565 (ท่านสามารถดูขอ้ มูลประกาศกองทุนครบกําหนด
และเลิกโครงการจัดการกองทุนได้ทาง www.kasikornasset.com)

*ค่าธรรมเนียมสามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยในกรณีทีกองทุนได้รบั ผลตอบแทนสูงกว่าทีได้เปิ ดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
อาจเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มเพิ มเติ ม ได้ ทั งนี ไม่ เ กิ น เพดานค่ า ธรรมเนี ย มที ระบุ ไ ว้ ใ นโครงการ ท่ า นสามารถดู ร ายละเอี ย ดค่ า ธรรมเนีย มได้ ที
www.kasikornasset.com

หมายเหตุ บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลียนแปลงวันรับซือคืนหน่วยลงทุน วันชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตแิ ละอัตรารับซื อคืนได้ ในกรณีวนั ดังกล่าวเป็ น
วันหยุดทําการหรือหากกองทุนได้รบั ผลกระทบจากการทีจะได้รบั ชําระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อืนของกองทุนทีกองทุนลงทุน ไว้แตกต่างไปจากเงือนไขที
กําหนดไว้โ ดยบริ ษั ท จะประกาศให้ท่านทราบผ่ า น www.kasikornasset.com ทังนีอัต รารับ ซื อคื น จะคํานวณจากจํานวนเงิน จากการลงทุน ทีกองทุนได้รับ จริง หลั ง หัก
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว
คําเตือน
การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสียงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชีชวนอย่างรอบคอบ

ตารางที

รายงานสถานะการลงทุนจริงของกองทุน ณ วันที 12 พฤษภาคม 2565
ประเภทของตราสาร

เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
Bank of China (Macau) (BOC)
Masraf Al Rayan QSC (MARK)
Qatar Islamic Bank (QIB)
Qatar National Bank (QNB)
The Commercial Bank of Qatar (CBQ)
Doha Bank QSC (DHB)
บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ (BBL)
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)
อืนๆ (OTHERS)
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)

อันดับความน่าเชือถือ
ของผู้ออกตราสาร
A1
A1
A1
Aa3
A3
Baa1
AA+ (tha)

สัดส่วนต่อมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (%)
99.55
19.36
19.20
19.20
19.20
16.00
6.57
0.02
99.55
0.45
100.00

ตารางที

พอร์ตการลงทุนของกองทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก
อันดับความน่าเชือถือ
สัดส่วนการลงทุน
ประเภทของตราสาร
ของผู้ออกตราสาร
โดยประมาณ (%)
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
100.00
Bank of China
A1/Moody's
19.00
Agricultural Bank of China
A1/Moody's
19.00
Doha Bank
Baa1/Moody's
19.00
Qatar National Bank
Aa3/Moody's
19.00
Abu Dhabi Commercial Bank
A1/Moody's
19.00
Commercial Bank of Qatar
A3/Moody's
5.00
ความเห็นของผู้จัดการกองทุน : กองทุน KFF6MBY-BR มีการลงทุนจริงทีแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนทีเสนอขาย โดยมีการเปลียนผู้
ออกตราสารทังสิน 2 ราย และมีการเปลียนสัดส่วนการลงทุนของผูอ้ อกตราสาร 2 ราย เนืองมาจากมีการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย
ต่างประเทศ และ/หรือ มีการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศระหว่างช่วงเวลาทีเสนอขายและการลงทุนจริง ทังนี
อันดับความน่าเชือถือโดยรวมของพอร์ตการลงทุนจริงไม่แตกต่างจากพอร์ตการลงทุนที เสนอขายอย่างมีนยั สําคัญ และการเปลียนแปลงผู้
ออกตราสารดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับอัตราผลตอบแทนโดยประมาณของกองทุน
จึงเรีย นมาเพื อโปรดทราบ และหากมี ข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูล เพิมเติ ม โปรดติ ด ต่อ KAsset Contact Center
โทร 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com ในระหว่างเวลาทํา การ 08.30 – 17.00 น. หรือที
สาขาของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทยทัวประเทศ หรือ K-Contact Center โทร 02-8888888
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จากัด
ประกาศ ณ วันที 13 พฤษภาคม 2565
หมายเหตุ บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลียนแปลงวันรับซือคืนหน่วยลงทุน วันชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตรารับซื อคืนได้ ในกรณีวนั ดังกล่าวเป็ น
วันหยุดทําการหรือหากกองทุนได้รบั ผลกระทบจากการทีจะได้รบั ชําระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อืนของกองทุนทีกองทุนลงทุน ไว้แตกต่างไปจากเงือนไขที
กําหนดไว้โ ดยบริ ษั ท จะประกาศให้ท่ านทราบผ่า น www.kasikornasset.com ทังนีอัต รารับ ซื อคืน จะคํานวณจากจํา นวนเงิน จากการลงทุน ทีกองทุนได้รับ จริง หลัง หัก
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว
คําเตือน
การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสียงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชีชวนอย่างรอบคอบ

