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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค พันธบัตร 1 ป A  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 25 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
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) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย

 ณ 31 ธันวาคม 2565  



กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี A
สำ�หรับรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฏ�คม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2565 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 KAsset ขอนำาส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี A”          
(K Government Bond 1 Year A Fund : KGB1YA) เพื่อรายงาน ผลการดำาเนินงานย้อนหลัง
สัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวต้ังแต่ วันท่ี 25 กรกฏาคม 2565 ถึงวัน
ที่ 31 ธันวาคม 2565
 KAsset ขอขอบคณุทีท่า่นไดม้อบความไวว้างใจเลอืกลงทนุกบับรษิทั และเราถอืเปน็ภารกจิ 
อันสำาคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำาเนินงานที่ดีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้           
ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความ
ต้องการ ในการลงทุนอย่างต่อเน่ือง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมเพ่ิมเติม
ได้ท่ีส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com
         

        ขอแสดงความนับถือ
              KAsset
            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด
 

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ
ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

     
 ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2554 ผู้ลงทุน ทุกท่�น จะต้องทำาแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน 
(Customer Risk Profiffiile) ตามข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในการทำาธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง
 โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profiffiile ก่อนทำาการซื้อกองทุนรวม 
ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำาหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับก�รทำ�ร�ยก�ร
ซื้อ/ข�ยกองทุนผ่�นช่องท�งอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องท�ง ได้แก่ K-ATM (บริก�รธน�ค�ร               
ท�งเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริก�รธน�ค�รท�งโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นก�รชั่วคร�ว 
 สำาหรับช่องท�งก�รลงทุนผ่�น K-Cyber Invest (บริก�รลงทุนในกองทุนรวมท�งอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ท�ง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริก�รปกติ   
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888
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กองทุนเปดเค พนัธบัตร 1 ป A 
(K Government Bond 1 Year A Fund : KGB1YA) 

 
ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนนี้ในชวงเวลา 1 ปได  

 ดังนั้น หากมีปจจัยลบท่ีสงผลกระทบตอการลงทุนดังกลาว ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก 
 
 

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารหนี้ 
อายุโครงการ ประมาณ 1 ป โดยไมตํ่ากวา 11 เดือน และไมเกิน 1 ป 1 เดือน 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 25 กรกฎาคม 2565 
รอบระยะเวลาบัญชี เมื่อส้ินสุดอายุโครงการ 
 

นโยบายการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่รัฐบาล กระทรวงการคลัง หรือธนาคารแหงประเทศไทยเปน
ผูออก ผู รับรอง ผูรับอาวัล หรือผูค้ําประกันในอัตราสวนเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน เงินลงทุนสวนท่ีเหลือจะลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากของสถาบันการเงินหรือ
ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน รวมท้ังอาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึงหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนหรือการหาดอกผล
โดยวิธีอ่ืนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือเห็นชอบใหกองทุนลงทุนได 

กองทุนจะเนนลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได (Investment 
Grade) อยางไรก็ดี กองทุนอาจมีไวซ่ึงตราสารหนี้ ท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได (Non – 
Investment grade) ได เฉพาะกรณี ท่ีตราสารหนี้นั้นได รับการจัดอันดับความนาเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได 
(Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเทานั้น ท้ังนี้ กองทุนจะไมลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนาแฝง (Structured Notes)  
 
นโยบายการจายเงินปนผล 

ไมมีนโยบายจายเงินปนผล 

 
ผูดูแลผลประโยชน 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  
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คว�มเห็นของบริษัทจัดก�รกองทุนรวมเกี่ยวกับก�รลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 25 กรกฏ�คม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2565

 กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี A (KGB1YA) เป็นกองทุนตราสารหนี้แบบที่มีกำาหนดอายุโครงการ
(Fixed Term Fund) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุครบกำาหนดสอดคล้องกับระยะเวลารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน โดย ณ วันที่30 ธันวาคม 2565 กองทุนมีการลงทุนใน พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย   
ร้อยละ 99.91 เงนิฝากสถาบันการเงินหกัด้วยค่าใช้จ่ายและอ่ืนๆรวม ร้อยละ 0.09 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธิ 
โดยมีดูเรชั่นของกองทุนเท่ากับ 0.52 ปี 

ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้�

 กองทุนคงสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ตามเดิม และให้อายุครบกำาหนดของตราสารหนี้ที่กองทุน
ลงทุน สอดคล้องกับระยะเวลาที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนหลัก
 ไม่ม ี 
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี A
Fund Performance of K Government Bond 1 Year A Fund

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

(2015) (2022)(2021)(2020)(2019)(2018)(2013) (2014) (2016) (2017)
*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 0.38
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 0.41
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation N/A
*S ผลการดำเนินงานต้ังแต่วันจัดต้ังกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565/Performance as of 30 Dec 2022

Year to 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี Since
Date Inception

Return
(% p.a.)

(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)
5 Years
(% p.a.)

3 Years
(% p.a.)

1 Year
(% p.a.)

*25/07/2022*Y

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 0.380.280.38
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return N/AN/AN/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 0.410.260.41
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) N/AN/AN/A
*Yผลการดำเนินงานย้อนหลังนับจากวันท่ีรายงานไปจนถึงวันจัดต้ังกองทุน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the report date.
  ตัวชี้วัด
   ไม่มี เน่ืองจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนท่ีคาดหวังตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

  Benchmark
   NO_BENCHMARK
 

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี A
เทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น* 

สิ้นสุดวันที ่31 ธันว�คม 2565

*  ตัวชี้วัด
 ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำาหนด จึงไม่จำาเป็นต้องเปรียบเทียบ 
ผลการดำาเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด 

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี A
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กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี A
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2565   

  บาท                
  สินทรัพย ์                       
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 3,352,218,991.47
เงินฝากธนาคาร 181,545.52
ลูกหนี้   
 จากดอกเบี้ย 11,506,009.09
 จากสัญญาอนุพันธ์ 5,538,539.15
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 20,432.78
รวมสินทรัพย ์ 3,369,465,518.01
 หนี้สิน  
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2,857,799.88
รวมหนี้สิน 2,857,799.88
สินทรัพย์สุทธ ิ 3,366,607,718.13
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 3,353,767,079.36
กำาไรสะสม  
 กำาไรสะสมจากการดำาเนินงาน 12,840,638.77 
สินทรัพย์สุทธ ิ 3,366,607,718.13
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 10.0382
จำานวนหน่วยลงทุนที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) 335,376,707.9360 
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กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี A
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2565  

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม
  
   

อัตร� วันครบ
 จำ�นวนเงินต้น/ 

มูลค่�ยุติธรรม
 

%   
ดอกเบี้ย กำ�หนด

 จำ�นวนหน่วย 
บ�ท (,000)

 
เงินลงทุน          (,000)   

 

พันธบัตร        

 พันธบัตรธน�ค�รแห่งประเทศไทย        

  ธ.แห่งประเทศไทย    06/07/2566 52.00 51,688.42 1.54

  ธ.แห่งประเทศไทย   1.14122% 24/07/2566 3,300.00 3,300,530.57 98.46

 รวมพันธบัตรธน�ค�รแห่งประเทศไทย      3,352,218.99 100.00

รวมพันธบัตร      3,352,218.99 100.00

รวมเงินลงทุน - 100% (ร�ค�ทุน 3,352,938,040.59 บ�ท)      3,352,218.99 100.00
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กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี A
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 25 กรกฏ�คม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2565

  บ�ท                

ร�ยได้
 รายได้ดอกเบี้ย 12,936,480.24
  รวมรายได้ 12,936,480.24
ค่�ใช้จ่�ย  
 ค่าธรรมเนียมในการจัดการ 2,359,582.16
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 235,958.34
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 235,958.34
 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 26,301.04
 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินโครงการ 23,579.61
  รวมค่าใช้จ่าย 2,881,379.49
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุน 10,055,100.75
ร�ยก�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุน  
 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (719,049.12)
 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ ์ 5,538,539.15
  รวมกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น 4,819,490.03
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 14,874,590.78
หัก ภาษีเงินได้ 2,033,952.01
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงานหลังหักภาษีเงินได ้ 12,840,638.77
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ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี A

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2565
 
ร�ยละเอียดก�รลงทุน    
    มูลค่�ต�ม % NAV
    ร�ค�ตล�ด (บ�ท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 3,363,906,546.08 99.92

 พันธบัตรรัฐบ�ล/พันธบัตรธน�ค�รแห่งประเทศไทย   

  อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี 3,363,724,989.27 99.91

 เงินฝ�ก  181,556.81 0.01

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น 2,701,172.05   0.08 

มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ 3,366,607,718.13 บ�ท

อัตร�ส่วนหมุนเวียนก�รลงทุนของกองทุน (PTR) : N/A  



กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี A

10  

ร�ยง�นสรุปจำ�นวนเงินลงทุนในตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก หรือตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

              กลุ่มของตร�ส�ร มูลค่�ต�มร�ค�ตล�ด %NAV

(ก)  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  3,363,724,989.27 99.91
(ข)  ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น   181,556.81 0.01 
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
 ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คำ้าประกัน    
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00
 ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)    
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับตำ่ากว่า  0.00 0.00
 อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ  
 ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ    
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำากับ 0.00 0.00
    ตลาดทุนที่ ทน.87/2558    

   ร�ยละเอียดและอันดับคว�มน่�เชื่อถือของตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก
หรือตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�ยตัว       

    อันดับ อันดับ  
  ประเภท  ผู้ออก วันครบ คว�มน่�เชื่อถือ คว�มน่�เชื่อถือ มูลค่� มูลค่�ต�ม
   กำ�หนด ของตร�ส�ร ของผู้ออก/ หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด
     คำ้�ประกัน   
1 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  N/A AA+(tha)   2,000.00 
2 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์  N/A AA+(tha)   179,556.81 
3 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 6 ก.ค. 2566 N/A N/A  52,000,000.00   51,688,417.47 
4 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 24 ก.ค. 2566 N/A N/A  3,300,000,000.00   3,312,036,571.80
   
สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดก�รตั้งไว้ในแผนก�รลงทุนสำ�หรับกลุ่ม
ตร�ส�ร ต�ม (ง) เท่�กับ 0.00%    
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สัญญาแลกเปลี่ยน Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) เพื่อการลงทุน  5,538,539.15  0.16% 24 ก.ค. 2566  5,538,539.15

อัตราดอกเบี้ย       

ร�ยละเอียดก�รลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�   
   อันดับ  

มูลค่�ต�ม %  วันครบ กำ�ไร/ข�ดทุน
ประเภทสัญญ� คู่สัญญ� คว�มน่�เชื่อถือ วัตถุประสงค์ 

ร�ค�ตล�ด NAV กำ�หนด (net gain/loss)
  

   ของผู้ออก 

สัญญ�แลกเปลี่ยนอัตร�ดอกเบี้ย
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำาหรับประเทศไทย
AAA (tha)
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย  
ซ่ึงกำาหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเช่ือถือที่มีความเส่ียง 
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว
จะกำาหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือคำ้าประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น
ในประเทศไทย โดยระดับความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสาร
หรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบ
ต่อความสามารถในการชำาระหน้ีโดยตรงตามกำาหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่า
ตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)
‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นใน 
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือ 
สภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำาระหนี้ได้ตรงตามกำาหนดเวลา
ของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารหน้ีอ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน
ประเภทที่สูงกว่า

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำาหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ 
“-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือสำาหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึง
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือข้ันหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำาหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ตำ่ากว่า 
“CCC(tha)” สำาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว 
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 ค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์

  -ไม่มี- 

แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  กรกฎาคม  ถึงวนัที  ธันวาคม 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 2,359.58 0.07

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 235.96 0.01

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 235.96 0.01

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายภาษีดอกเบียหกั ณ ทีจ่าย(Withholding Tax) 2,033.95 0.06

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 49.88 0.00

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses) 4,915.33 0.15

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีหกัจากกองทุนรวมไดร้วมภาษีมูลค่าเพิมแลว้
**ค่าใชจ่้ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหนา้ซือขายหลกัทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซือขายหลกัทรัพย์

หนา้ที  / KGB1YA
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ข้อมูลก�รลงทุนที่ไม่เป็นไปต�มนโยบ�ยก�รลงทุนในรอบระยะเวล�ที่กำ�หนด

  -ไม่มี-

ร�ยช่ือบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีก�รทำ�ธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี A

สำ�หรับระยะเวล�ต้ังแต่วันท่ี 25 กรกฏ�คม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2565

  1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

  ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับกองทุนรวม
ได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.kasikornasset.com 

หรือที่ Website ของสำานักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th

ข้อมูลก�รดำ�เนินก�รใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในน�มกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่�สุด

    -ไม่มี-

ก�รรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจ�กที่กองทุนใช้บริก�รบุคคลอื่น (Soft Commission)
    -ไม่มี-
       

    




