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

คาํเตอืน       การลงทนุในหน่วยลงทุนยอ่มมคีวามเสยีงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทนุควรศกึษาหนังสือชีชวนอยา่งรอบคอบ 

 

 

 

กาํหนดการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัต ิ รายงานสถานะการลงทนุและการยกเลิกโครงการของ 

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี 1 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายยอ่ย (KFI1YB-BR) 

 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสิกรไทย จาํกดั ขอขอบพระคณุทีท่านใหค้วามสนใจจองซือกองทนุเปิดเค ตราสารหนี 1 ปี B หา้ม

ขายผูล้งทุนรายย่อย (KFI1YB-BR) และบรษัิทขอเรียนแจง้กาํหนดการรบัซือคืนหน่วยลงทุนและรายงานสถานะการลงทนุดงันี 

ชอืกองทนุ 
กองทนุเปิดเค ตราสารหนี 1 ปี B หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย 

(KFI1YB-BR) 

วันทเีสนอขายหน่วยลงทุน 18  -  24  สิงหาคม  2565 

จาํนวนเงนิทุนทีจดทะเบียน 3,124,554,659.46 บาท 

วันทจีดทะเบียนกองทนุ 30  สิงหาคม  2565 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)* 0.57245% ตอ่ปี 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม vat7%)* 0.057245% ต่อปี 

อัตราผลตอบแทนของกองทนุโดยประมาณ 1.55%  ต่อปี 

ระยะเวลาการลงทุน 360 วนั 

วันทาํการรับซือคืนหน่วยลงทนุ KFI1YB-BR 

และนาํเงินเข้าซือหน่วยลงทุน K-TREASURY / K-SF 
24  สิงหาคม  2566 

วันปรับสมดุบัญชีกองทนุ K-TREASURY / K-SF 

(วนัทีสามารถขายคืนหรอืสบัเปลยีนออก) 
25  สิงหาคม  2566 

วันเลิกกองทุน และยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ  

KFI1YB-BR 

25 สิงหาคม  2566 (ทา่นสามารถดูขอ้มูลประกาศกองทุนครบ

กาํหนดและเลิกโครงการจดัการกองทุนไดท้าง 

www.kasikornasset.com) 

*คา่ธรรมเนยีมสามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยในกรณีทีกองทุนไดร้บัผลตอบแทนสงูกว่าทไีดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการ
อาจเรียกเ ก็บค่าธรรม เนียมเพิมเ ติมได้ ทังนี  ไม่ เกินเพดานค่าธรรมเนียมทีระบุไว้ในโครงการ ท่า นสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมได้ที  
www.kasikornasset.com 
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ตารางท ี1  รายงานสถานะการลงทนุจริงของกองทุน ณ วันท ี 22 กันยายน 2565 

ประเภทของตราสาร อันดับความน่าเชือถอื 
ของผู้ออกตราสาร 

สัดส่วนตอ่มูลค่า
ทรัพยส์ินสุทธิ (%) 

พนัธบัตรหรอืตราสารหนี รัฐบาล รฐัวิสาหกิจ กระทรวงการคลังคาํ

ประกัน 
 0.03 

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND) AAA* 0.03 

ตราสารหนีทสีถาบันการเงนิเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวลั ผู้สลักหลงั 

หรอืผู้คาํประกัน 
 38.52 

บมจ.ศรีสวัสด ิคอรป์อเรชนั (SAWAD) BBB+ 19.39 

บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภทัร (KKP) A 19.13 

เงนิฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก  3.64 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(GHB) AAA 3.63 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL) AA+ (tha) 0.01 

หุ้นกู้ ตัวแลกเงนิ หรือตราสารหนีทอีอกโดยบริษัทเอกชน  57.41 

บริษัท ทรู มฟู เอช ยูนิเวอรแ์ซล คอมมิวนิเคชนั จาํกดั (TUC) BBB+ 19.37 

บมจ. แสนสิร ิ(SIRI) BBB+ 19.25 

บมจ. ศภุาลยั (SPALI) A 18.79 

รวมเงนิลงทนุ (TOTAL  INVESTMENTS)  99.60 

อนืๆ (OTHERS)  0.40 

รวมมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NET ASSET VALUE)  100.00 

*อนัดบัความน่าเชือถือของตราสารภาครฐัไทยทเีสนอขายในประเทศเทยีบเท่า AAA โดยจดัใหอ้ยู่ในกลุม่ตราสารหนีในประเทศ 

 
ตารางท ี2  พอรต์การลงทนุของกองทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครังแรก 

ประเภทของตราสาร  
อันดับความน่าเชือถือ 

ของผู้ออกตราสาร 

สัดส่วนการลงทุน 

โดยประมาณ (%) 

ตราสารหนี   97.50 

บมจ. ศภุาลยั (SPALI) A/TRIS 19.50 

บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภทัร (KKP) A/TRIS 19.50 

บมจ.ศรีสวัสด ิคอรป์อเรชนั (SAWAD) BBB+/TRIS 19.50 

บมจ. แสนสิร ิ(SIRI) BBB+/TRIS 19.50 

บริษัท ทรู มฟู เอช ยูนิเวอรแ์ซล คอมมิวนิเคชนั จาํกดั (TUC) BBB+/TRIS 19.50 

เงนิฝากหรอืตราสารเทียบเทา่เงนิฝาก  2.50 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(GHB) AAA 2.50 
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ความเหน็ของผู้จัดการกองทุน : กองทนุ KFI1YB-BR มีการลงทุนในตราสารตามทีไดแ้จง้เสนอขายไม่ไดมี้การเปลียนแปลง อย่างไรก็

ตามสดัส่วนการลงทุนอาจแตกต่างไปเล็กนอ้ยอย่างไม่มีนยัสาํคญัเนืองจากขนาดกองทุนแตกต่างจากทีประมาณการ ทงันี ไม่ไดท้าํให้

ความเสียงของทรพัยส์ินทีลงทนุเปลียนแปลงไปอยา่งมีนยัสาํคญั และไม่มีผลกระทบกบัอตัราผลตอบแทนโดยประมาณของกองทนุ 

 

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิมเติม โปรดติดต่อ  KAsset Contact Center             

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

กสิกรไทยทวัประเทศ หรือ K-Contact Center โทร 02-8888888  

 

 

 

 

บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน กสิกรไทย จาํกัด 

ประกาศ ณ วนัที  23 กนัยายน 2565 

 

 


