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

คาํเตอืน       การลงทนุในหน่วยลงทุนยอ่มมคีวามเสยีงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทนุควรศกึษาหนังสือชีชวนอยา่งรอบคอบ 

 

 
กาํหนดการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติ  รายงานสถานะการลงทุนและการยกเลิกโครงการของ 

กองทุนเปิดเค ตราสารหนีไทย 2 ปี B หา้มขายผู้ลงทุนรายย่อย (KTF2YB-BR) 

 

 บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสิกรไทย จาํกดั ขอขอบพระคณุทีท่านใหค้วามสนใจจองซอืกองทนุเปิดเค ตราสารหนีไทย 2 ปี B หา้มขายผู้

ลงทุนรายย่อย (KTF2YB-BR) และบรษัิทขอเรยีนแจง้กาํหนดการรบัซอืคืนหน่วยลงทุนและรายงานสถานะการลงทนุดงันี 

ชือกองทนุ กองทนุเปิดเค ตราสารหนีไทย 2 ปี B หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย (KTF2YB-BR) 

วันทเีสนอขายหน่วยลงทุน 26  กรกฎาคม  -  8  สิงหาคม  2565 

จาํนวนเงินทนุทีจดทะเบียน 3,581,019,538.67 บาท 

วันทจีดทะเบียนกองทนุ 10  สิงหาคม  2565 

ระยะเวลาการลงทุน 730 วนั 

อตัราผลตอบแทนของกองทุนโดยประมาณ 2.10%  ต่อปี 

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)* 0.4815 % ต่อปี 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน (รวม vat7%)* 0.04815 % ต่อปี 

 

บรษัิทจดัการจะดาํเนินรบัซือคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิทกุ 6 เดือน โดยจะโอนผลตอบแทนเขา้บญัชีเงินฝากตามทีผูถ้ือหนว่ยลงทนุได้

แจง้ความประสงคไ์วใ้นวันทีเปิดบญัชีกองทนุ ตามกาํหนดเวลา  ดังนี 

วันทาํการรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ วันโอนเงิน วันปรับรายการในสมุดบัญชเีงินฝาก 
อตัรารับซือคืนโดยประมาณ 

(บาท/หน่วย) 

8  กมุภาพนัธ ์2566 10 กมุภาพนัธ ์2566 0.1050 

8  สิงหาคม 2566 10 สิงหาคม 2566 0.1050 

8  กมุภาพนัธ ์2567 12 กมุภาพนัธ ์2567 0.1050 
 

ทงันีในการรับซือคืนหน่วยลงทุนงวดสดุท้ายซงึประกอบดว้ยเงินตน้และผลตอบแทน บริษัทจัดการจะนาํเงินค่ารบัซือคืนหน่วยลงทุนโดย

อตัโนมตัิไปซอืหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางตามทีท่านไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้ตามรายละเอยีด ดงันี 

วันทาํการรับซือคืนหน่วยลงทุน KTF2YB-BR 

และนาํเงินเขา้ซือหน่วยลงทุน K-TREASURY / K-SF 
8  สิงหาคม  2567 

วันปรับสมุดบัญชีกองทนุ K-TREASURY / K-SF 

(วนัทีสามารถขายคืนหรอืสบัเปลยีนออก) 
9  สิงหาคม  2567 

วันเลกิกองทุน และยกเลิกสมุดบัญชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

KTF2YB-BR 

9  สิงหาคม  2567 (ทา่นสามารถดูขอ้มลูประกาศกองทุนครบกาํหนด

และเลกิโครงการจดัการกองทุนไดท้าง www.kasikornasset.com) 

*คา่ธรรมเนยีมสามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยในกรณีทีกองทุนไดร้บัผลตอบแทนสงูกว่าทไีดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการ
อาจเรียกเ ก็บค่าธรรม เนียมเพิมเ ติมได้ ทังนี  ไม่ เกินเพดานค่าธรรมเนียมทีระบุไว้ในโครงการ ท่า นสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมได้ที  
www.kasikornasset.com 

 

ความเหน็ของผู้จดัการกองทุน : กองทนุ KTF2YB-BR มกีารลงทนุในตราสารตามทีไดแ้จง้เสนอขายไมไ่ดมี้การเปลียนแปลง อย่างไรก็ตามสดัส่วน

การลงทนุอาจแตกต่างไปเล็กนอ้ยอย่างไม่มีนยัสาํคญัเนืองจากขนาดกองทนุแตกต่างจากทีประมาณการ ทงันี ไม่ไดท้าํใหค้วามเสียงของทรพัยสิ์นที

ลงทุนเปลียนแปลงไปอย่างมนียัสาํคัญ และไมมี่ผลกระทบกับอตัราผลตอบแทนโดยประมาณของกองทนุ 
 



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

คาํเตอืน       การลงทนุในหน่วยลงทุนยอ่มมคีวามเสยีงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทนุควรศกึษาหนงัสอืชีชวนอยา่งรอบคอบ 

 

ตารางที 1  รายงานสถานะการลงทุนจริงของกองทุน ณ วันท ี7 กนัยายน 2565 

ประเภทของตราสาร 
อนัดบัความน่าเชือถอืของ 

ผู้ออกตราสาร 
สดัสว่นการลงทุน 
โดยประมาณ (%) 

ตราสารหนีทีสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวลั ผู้สลักหลงั หรือผู้

คาํประกนั 
 52.90 

บมจ.เงินติดลอ้ (TIDLOR) A 19.45 

บมจ.ศรีสวสัด ิคอรป์อเรชนั (SAWAD) BBB+ 16.75 

บมจ.เมอืงไทย แคปปิตอล (MTC) BBB+ 16.70 

เงินฝาก หรือตราสารเทยีบเทา่เงินฝาก   2.32 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL) AA+ (tha) 2.32 

หุน้กู ้ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนีทอีอกโดยบริษัทเอกชน  44.83 

บรษัิท ทรู มฟู เอช ยนิูเวอรแ์ซล คอมมิวนิเคชัน จาํกดั (TUC) BBB+ 15.48 

บมจ.ศภุาลยั (SPALI) A 13.31 

บมจ.เอพ ี(ไทยแลนด)์ (AP) A- 13.28 

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV) AA(tha) 2.76 

รวมเงนิลงทุน (TOTAL  INVESTMENTS)  100.05 

อืนๆ (OTHERS)  -0.05 

รวมมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิ (NET ASSET VALUE)  100.00 

 
ตารางที 2  พอรต์การลงทุนของกองทุน ณ ชว่งเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก 

ประเภทของตราสาร อนัดับความน่าเชือถอื 
ของผู้ออกตราสาร 

สดัสว่นต่อมูลคา่
ทรัพยสิ์นสุทธิ (%) 

ตราสารหนี   99.00 

บรษัิท ศภุาลยั จาํกดั (มหาชน) A/TRIS 18.00 

บรษัิท เงินติดลอ้ จาํกดั (มหาชน) A/TRIS 18.00 

บรษัิท ทรู มฟู เอช ยนิูเวอรแ์ซล คอมมิวนิเคชัน จาํกดั  BBB+/TRIS 15.00 

บรษัิท เมอืงไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) BBB+,TRIS 14.00 

บรษัิท ศรีสวสัดิ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) BBB+,TRIS 14.00 

บรษัิท ดับบลิวเอชเอ ยทิูลิตีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) A-/TRIS 10.00 

บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน)  AA/TRIS 5.00 

บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) A-/TRIS 5.00 

พันธบัตรรัฐบาล   1.00 

พนัธบตัรรฐับาล AAA 1.00 
 

จึง เรียนมาเพือโปรดทราบ และ หากมีข ้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิมเติม โปรดติดต่อ   KAsset Contact Center                           

โทร 02-6733888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com ในระหว่างเวลาทาํการ 08.30 – 17.00  น.  หรือทีสาขาของ  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ทวัประเทศ หรอื K-Contact Center โทร 02-8888888  
 

บริษัทหลักทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จากดั 

ประกาศ ณ วนัที  8 กนัยายน 2565 
 

 


