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ขอ้ความของคาํเตือน 

ขอ้ปฏิเสธความรบัผิด 

การท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดอ้นุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการโครงการจดัการกองทุนเปิดดชันีพนัธบตัรไทย

เอบีเอฟ เม่ือวนัท่ี  31 สิงหาคม 2548 มิไดเ้ป็นการแสดงว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูลในการเสนอขาย และมิไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทน

ของกองทุนรวม  

ผูล้งทุนควรใชดุ้ลยพินิจพิจารณาประเมินค่าเปรียบเทียบประโยชนแ์ละความเส่ียงในการลงทุนดว้ยตนเอง 

หากผูล้งทุนมีขอ้ขอ้งใจสงสยัในเรื่องขั้นตอนวิธีการพิจารณาประเมินผลดีผลเสียเก่ียวกับการลงทุน ควร

ปรึกษาและขอคาํแนะนาํจากนายหนา้คา้หลักทรพัย ์บริษัทจดัการลงทุน ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาดา้น

การบญัชี หรือท่ีปรึกษาเฉพาะดา้นท่ีเก่ียวขอ้งโดยทนัที 

หนังสือช้ีชวนน้ีมิใช่การเสนอขายหรือขอ้ช้ีแนะในการลงทุนท่ีมีต่อบุคคลใดในเขตประเทศท่ีมีขอ้กาํหนดว่า การทาํ

คําเสนอขาย หรือขอ้ช้ีแนะแก่บุคคลใดถือเป็นการกระทําอันมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งน้ี หนังสือช้ีชวนน้ีมีการ

แจกจ่ายใหแ้ก่ผูล้งทุนตามวตัถุประสงค์ท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน และใหใ้ชเ้ฉพาะในกรณีของการเสนอขายหน่วย

ลงทุนตามท่ีระบุในเอกสารฉบบัน้ีเท่าน้ัน 

ขอ้แถลงเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการไดร้บัอนุญาตใหใ้ชเ้ครื่องหมายการคา้ 

ขอ้ความท่ีจะระบุต่อไปขา้งล่างน้ีเป็นขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยเก่ียวกบัการไดร้บัอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้ตาม

เง่ือนไขของสัญญาใหอ้นุญาตใชเ้คร่ืองหมายการคา้ "ไอไอซี" (IIC) ระหว่างบริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล อินเด็กซ ์

จาํกดั กบับริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 

"iBoxx เป็นเคร่ืองหมายการคา้จดทะเบียนของบริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล อินเด็กซ ์จาํกดั (IIC) และมีการตกลง

อนุญาตใหบ้ริษัทหลักทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั ใชเ้คร่ืองหมายการคา้จดทะเบียนดังกล่าวได ้การ

อนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้น้ีไม่อาจถือว่า IIC ไดใ้หค้วามเห็นชอบ รับรอง หรือแนะนําบริษัทหลักทรัพย์

จดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั หรือกองทุนเปิดดชันีพนัธบตัรไทยเอบีเอฟแต่ประการใดทั้งส้ิน" 

"การลงทุนของกองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟน้ีมีหลักเกณฑ์อา้งอิงดัชนี iBoxx ซ่ึงจัดทําขึ้ นโดยบริษัท 

อินเตอร์เนชัน่แนล อินเด็กซ์ จํากัด (IIC) โดยไดร้ับขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ อย่างไรก็ตาม IIC และ

พนักงานผูร้ับจา้ง ผูร้ับจา้งช่วง และตัวแทนของ IIC (เรียกรวมกันว่า "บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับ IIC") มิไดใ้หค้ํา

รบัประกนัในขอ้เท็จจริง ความสมบูรณ์ หรือความถูกตอ้งของกองทุนเปิดดชันีพนัธบตัรไทยเอบีเอฟ หรือขอ้มลูอื่น 

ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากน้ี IIC และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั IIC มิไดใ้หห้รือแสดงความ

รบัผิดชอบในคาํรบัรอง คาํรบัประกนั หรือเง่ือนไขเก่ียวกบัสถานะ คุณภาพท่ีน่าพอใจ ผลประกอบการ หรือความ

เหมาะสมในการลงทุนในกองทุนเปิดดัชนีพนัธบัตรไทยเอบีเอฟหรือขอ้มูลของกองทุนดังกล่าว ตลอดจนการใช้

กองทุนเปิดดชันีพนัธบตัรไทยเอบีเอฟ โดยบุคคลหรือนิติบุคคลใด และขอ้มูลการใชก้องทุนดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็น

การใหค้ํารบัรอง คาํรับประกัน หรือเง่ือนไขโดยการระบุอย่างแจง้ชัด โดยนัย โดยผลแห่งกฎหมาย หรือโดยวิธี

ประการอื่นใด เวน้แต่คํารับรอง คํารับประกันและเง่ือนไขทั้งปวงดังกล่าวท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งมี IIC และ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั IIC ไม่มีหน้าท่ีรบัผิดหรือความรบัผิดชอบต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หากเกิดความสูญเสีย 

ค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียม เงินเรียกเก็บ ค่าใชจ้่าย หรือความรับผิดอื่นใด ไม่ว่าเหตุดังกล่าวจะเกิดจากความ

ประมาทเลินเล่อของไอไอซีหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั IIC หรือบุคคลอื่นเน่ืองจากการใชก้องทุนเปิดดชันีพนัธบตัร

ไทยเอบีเอฟ"  
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หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ปี 2565/2566 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 17 ส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2566     

กองทุนเปิดดชันีพนัธบตัรไทยเอบีเอฟ 

THE ABF Thailand Bond Index Fund : ABFTH 
  

สรุปขอ้มูลกองทุนรวม 

 

ประเภทของกองทุน : 

กองทุนรวมตราสารหน้ี / กองทุนรวมดชันี / กองทุนรวมอีทีเอฟ 

 

ลกัษณะท่ีสาํคญัของกองทุน : 

ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีออกโดยรัฐบาลไทย รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรของรัฐบาลไทย หรือตราสารอื่นๆ ท่ีเป็น

ส่วนประกอบดชันีอา้งอิง iBoxx ABF Thailand (Net of Tax) Index 

 

จาํนวนเงินทุนโครงการล่าสุด : 15,000 ลา้นบาท  

 

รอบระยะเวลาบญัชี : 30 พฤศจิกายน 

 

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี 

 

อายโุครงการ : ไม่กาํหนด  

 

วตัถปุระสงคข์องโครงการ : 

(1) กองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะตอบสนองผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนทัว่ไปท่ีมุ่งหวงัจะลงทุนในตราสารหน้ีเพือ่ให้

ได้รับผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในอัตราเทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง  

(2) ในการสรา้งผลตอบแทนใหใ้กลเ้คียงกบัดชันีอา้งอิง กองทุนจะลงทุนโดยใชก้ลยุทธก์ารบริหารกองทุนเชิงรบั 

(passive management strategy) โดยจะลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหน้ีสกุลเงินบาทดงัต่อไปน้ี  

(ก) ตราสารหน้ีท่ีออกโดยรฐับาลไทย หรือ  

(ข) ตราสารหน้ีท่ีออกโดยรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรของรัฐบาลไทย หรือองค์กรท่ีจัดตั้งโดยรัฐบาลไทย หรือ

หน่วยงานราชการอสิระ หรือส่วนราชการ หรือองคก์รก่ึงรฐั (Quasi Thai Government) โดยตราสารดงักล่าวตอ้ง

มีรฐับาลไทยคํ้าประกนัทั้งจาํนวนหรือไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออย่างน้อยในระดบั Investment Grade 

จาก Fitch Ratings หรือ Standard & Poor's หรือ Moody's Investors Service หรือ  

(ค) ตราสารหน้ีท่ีออกโดยรฐับาลของสมาชิก EMEAP หรือ  

(ง) ตราสารหน้ีท่ีออกโดยองคก์รระหว่างประเทศ (Supranational) ท่ีไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออย่าง

น้อยในระดบั AA- จากผูจ้ดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตาม (ข) หรือ  

(จ) ตราสารอื่น ๆ ท่ีอยูใ่นส่วนประกอบของดชันีอา้งอิง  

(ฉ) ตราสารไม่ดอ้ยสิทธิอื่น ๆ ท่ีผูอ้อกตราสารอยูใ่นส่วนประกอบของดชันีอา้งอิง ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีตราสารของ

ผู้ออกตราสารน้ันมีคุณสมบัติเป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงได้โดยไม่ต้องมีการคํ้าประกันจากรัฐบาล  
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ทั้งน้ี ในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอา้งอิง กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหน้ีซ่ึงไม่ได้เป็น

ส่วนประกอบของดชันีอา้งอิง นอกจากน้ี ในขณะใดขณะหน่ึง กองทุนอาจไม่ไดล้งทุนในตราสารหน้ีซ่ึงประกอบ

เป็นดชันีอา้งอิงครบทุกตราสารและอาจลงทุนในสัดส่วนการลงทุนท่ีแตกต่างจากดัชนีอา้งอิง ดว้ยเหตุน้ี จึงไม่

สามารถรับประกนัหรือรับรองไดว้่าผลตอบแทนของกองทุนจะไม่เบ่ียงเบนไปจากผลตอบแทนของดัชนีอา้งอิง  

(3) บริษัทจดัการอาจจะมีการปรบัสดัส่วนการลงทุนเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงของดชันีอา้งอิงทั้งในดา้นของ

ตราสารท่ีจะลงทุนและน้ําหนักการลงทุนในตราสารแต่ละตราสาร ทั้งน้ี โดยมีวตัถุประสงคส์าํคญัในการลดความ

แตกต่างระหว่างผลตอบแทนของกองทุนและผลตอบแทนของดัชนีอา้งอิง ในการปรับสัดส่วนการลงทุนเพื่อ

วตัถุประสงค์ดังกล่าว กองทุนอาจทําไดโ้ดยลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไม่ไดเ้ป็นส่วนประกอบของดัชนีอา้งอิงดว้ย 

นอกจากน้ี ไม่อาจจะรบัประกนัไดว้่าผลตอบแทนจะใกลเ้คียงกบัผลตอบแทนของดชันีอา้งอิง ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  

ทั้งน้ี กองทุนจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนโดยเทียบกับดัชนีอา้งอิง (ex-ante 

tracking error) ไม่เกิน 0.50% ต่อปี ทั้งน้ี ค่าความผันผวน (tracking error) เป็นค่าของความแปรผันระหว่าง

ผลตอบแทนทั้งหมดของกองทุนและผลตอบแทนทั้งหมดของดชันีอา้งอิง ทั้งน้ี ขณะท่ีบริษัทจดัการคาดหวงัว่า ค่า

ความผนัผวน (tracking error) จะไม่เกินอตัราท่ีกาํหนดไว ้บริษัทจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ตอ้งรบัผิดหาก

ค่าความผันผวน (tracking error) จะมากกว่ารอ้ยละ 0.50 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็น หรือ

สภาวะตลาดไม่เอื้ ออาํนวย หากกองทุนไม่สามารถดาํรงส่วนต่างดงักล่าวน้ันได ้บริษัทจดัการจะรายงานใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนทราบโดยไม่ถือว่าบริษัทจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ดาํเนินการขดัหรือแยง้ต่อโครงการ 

 

นโยบายการลงทุน : 

บริษัทจดัการจะลงทุนโดยมีดัชนีอา้งอิงในปัจจุบันคือ iBoxx ABF Thailand (Net of Tax) Index ซ่ึงคํานวณและ

ประกาศโดย IIC เวน้แต่ในกรณีท่ีดชันีอา้งอิงถูกยกเลิกหรือกรณีท่ีไม่มีการคาํนวณดชันีอา้งอิงหรือกรณีท่ีบริษัท

จดัการพิจารณาเห็นว่าดชันีอา้งอิงไม่เหมาะสมกบัสภาวะตลาดตราสารหน้ีในประเทศไทยอนัอาจเป็นเหตุใหเ้กิด

ความเสียหายแก่กองทุนน้ัน บริษัทจดัการภายใตค้วามเห็นชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแลสงวนสิทธิท่ีจะเลิก

กองทุนหรือสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนดชันีอา้งอิงท่ีกองทุนใชใ้นการสรา้งผลตอบแทนเป็นดชันีตราสารหน้ีอื่น ๆ ซ่ึง

เป็นดชันีท่ีไดร้ับความเห็นชอบหรือยอมรบัจากคณะกรรมการกาํกบัดูแล ทั้งน้ี ดชันีตราสารหน้ีอื่นท่ีจะใชแ้ทน

ดัชนีอา้งอิงน้ันจะต้องเป็นดัชนีท่ีมีนัยสําคัญไม่แตกต่างจาก iBoxx ABF Thailand (Net of Tax) Index ในการ

เปล่ียนแปลงดชันีตามท่ีกล่าวขา้งตน้บริษัทจดัการจะขอความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อ

แกไ้ขเพิ่มเติมโครงการใหส้อดคลอ้งกบัดัชนีท่ีใชอ้า้งอิงใหม่น้ันโดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ โดย

การเปล่ียนดชันีอา้งอิงจะตอ้งทาํใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วนั  

iBoxx ABF Thailand (Net of Tax) Index เป็นดัชนีช้ีวัดผลตอบแทนของตราสารหน้ีสกุลเงินบาทท่ีออกหรือ

รับประกันโดยรัฐบาลไทย หรือท่ีออกโดยองค์กรของรัฐบาลไทย หรือองค์กรท่ีจัดตั้งโดยรัฐบาลไทย หรือ

หน่วยงานราชการอิสระ หรือส่วนราชการ หรือองคก์รก่ึงรฐั (Quasi Thai Government) หรือตราสารในสกุลเงิน

บาทท่ีออกโดยองค์กรระหว่างประเทศ (Supranational) หรือตราสารในสกุลเงินบาทท่ีออกโดยสมาชิกของ 

EMEAP ท่ีผูค้าํนวณดชันีจดัใหต้ราสารดงักล่าวในแต่ละกรณีดงักล่าวเป็นองคป์ระกอบในดชันีอา้งอิง  

กองทุนน้ีต่างจากกองทุนเปิดทัว่ไปโดยท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนจะจดทะเบียนในตลาดรองตราสารหน้ีและ/หรือ

ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรพัยแ์ละจะรบัชาํระค่าซ้ือและชาํระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น  

เน่ืองจากกองทุนน้ีมีลกัษณะเป็นกองทุนอีทีเอฟ หลงัจากมีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแลว้ บริษัทจดัการ

จะนําหน่วยลงทุนเขา้จดทะเบียนในตลาดรองตราสารหน้ีและ/หรือศูนยซ้ื์อขายหลักทรัพยเ์พื่อใหนั้กลงทุน

สามารถซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดรองตราสารหน้ีหรือซ้ือขายเปล่ียนมือกนัผ่านนายหน้าซ้ือขายหลักทรพัย์

หรือผูค้า้หลกัทรพัยไ์ด ้ในการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนกองทุนจะรบัชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนและชาํระค่ารบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์น ทั้งน้ี โดยทัว่ไปการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะคิดตาม

หน่วยซ้ือ/หน่วยรบัซ้ือคืนและจาํนวนทวีคูณของหน่วยซ้ือ/หน่วยรบัซ้ือคืน 
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องคป์ระกอบของดชันีราคาหลกัทรพัยอ์า้งอิง iBoxx ABF Thailand (Net of Tax) Index : 

ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

 พนัธบตัรรฐับาล พนัธบตัรรฐัวิสาหกิจ 

(ท่ีไม่คํ้าประกนั) 

รวม 

(สภาพคล่อง) 

การจดัสรร (Allocation) (%) 93.62  5.27  100.00  

อตัราผลตอบแทน  

(Yield to maturity) (%) 

2.64  2.83  2.62  

อายตุราสารหน้ีท่ีมีการแกไ้ข  

(Modified Duration) (ปี) 

7.56  4.52  7.31  

Convexity  117.51  28.30  111.50  

 

หลกัทรพัย ์10 อนัดบัแรกท่ีกองทุนลงทุน : 

ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

ช่ือยอ่ ผูอ้อก ดอกเบ้ีย 

(%) 

วนัครบอาย ุ % ของมูลค่า 

หลกัทรพัย ์     ทรพัยส์ินสุทธิ 

LB386A กระทรวงการคลงั 3.300 17 มิถุนายน 2581 4.68% 

LB256A กระทรวงการคลงั 0.950 17 มิถุนายน 2568 4.62% 

LB29DA กระทรวงการคลงั 1.600 17 ธนัวาคม 2572 4.54% 

LB276A กระทรวงการคลงั 1.000 17 มิถุนายน 2570 4.29% 

LB249A กระทรวงการคลงั 0.750 17 กนัยายน 2567 4.06% 

LB246A กระทรวงการคลงั 0.750 17 มิถุนายน 2567 4.01% 

LB326A กระทรวงการคลงั 3.775 25 มิถุนายน 2575 3.88% 

LB296A กระทรวงการคลงั 4.875 22 มิถุนายน 2572 3.69% 

ESGLB35DA กระทรวงการคลงั 1.585 17 ธนัวาคม 2578 3.63% 

PTTC268A บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 1.310 6 สิงหาคม 2569 3.54% 

 

การประกาศมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิและระดบัของดชันีท่ีใชอ้า้งอิง : 

(ก) กรณีการประกาศมลูค่าสินทรพัยสุ์ทธิของกองทุน 

ผูล้งทุนสามารถดูประกาศมลูค่าสินทรพัยสุ์ทธิของกองทุนไดท่ี้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือเว็บไซต์

ของบริษัทจดัการ 

(ข) กรณีการประกาศระดบัของดชันีอา้งอิง 

ผู ้ลงทุนสามารถดูประกาศระดับของดัช นีอ้างอิ งได้ในเว็บ ไซต์ของบ ริษัทจัดการและท่ี เว็บไซต ์

www.indexco.com 

 

http://www.indexco.com/
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วิธีการลงทุนเพ่ือใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีแปรผนัตามการเปล่ียนแปลงของดชันีท่ีใชอ้า้งอิง : 

กองทุนจะลงทุนโดยวธีิการใชก้ลยุทธก์ารบริหารกองทุนเชิงรบั (passive management strategy)  

โดยจะลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหน้ีสกุลเงินบาทดงัต่อไปน้ี 

(ก) ตราสารหน้ีท่ีออกโดยรฐับาลไทย หรือ  

(ข) ตราสารหน้ีท่ีออกโดยรฐัวสิาหกิจ หรือองคก์รของรฐับาลไทย หรือองคก์รท่ีจดัตั้งโดยรฐับาลไทย หรือ

หน่วยงานราชการอิสระ หรือส่วนราชการ หรือองคก์รก่ึงรฐั (Quasi Thai Government) โดยตราสารดงักล่าวตอ้ง

มีรฐับาลไทยคํ้าประกนัทั้งจาํนวนหรือไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยา่งน้อยในระดบั Investment Grade 

จาก Fitch Ratings หรือ Standard & Poor's หรือ Moody's Investors Service หรือ  

(ค) ตราสารหน้ีท่ีออกโดยรฐับาลของสมาชิก EMEAP หรือ  

(ง) ตราสารหน้ีท่ีออกโดยองคก์รระหวา่งประเทศ (Supranational) ท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยา่ง

น้อยในระดบั AA- จากผูจ้ดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตาม (ข) หรือ  

(จ) ตราสารอื่น ๆ ท่ีอยูใ่นส่วนประกอบของดชันีอา้งอิง  

(ฉ) ตราสารไม่ดอ้ยสิทธิอื่น ๆ ท่ีผูอ้อกตราสารอยูใ่นส่วนประกอบของดชันีอา้งอิง 

ทั้งน้ี ในการสรา้งผลตอบแทนใหใ้กลเ้คียงกบัดชันีอา้งอิง กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหน้ีซ่ึงไม่ไดเ้ป็น

ส่วนประกอบของดชันีอา้งอิง นอกจากน้ี ในขณะใดขณะหน่ึง กองทุนอาจไม่ไดล้งทุนในตราสารหน้ีซ่ึงประกอบ

เป็นดชันีอา้งอิงครบทุกตราสารและอาจลงทุนในสดัส่วนการลงทุนท่ีแตกต่างจากดชันีอา้งอิง ดว้ยเหตุน้ี จึงไม่

สามารถรบัประกนัหรือรบัรองไดว้่าผลตอบแทนของกองทุนจะไม่เบ่ียงเบนไปจากผลตอบแทนของดชันีอา้งอิง 

 

อตัราสว่นการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมิไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือลดความเสี่ยง : 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมิไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อลดความเส่ียง โดยมีฐานะการลงทุนสูงสุดท่ี

เกิดจากการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย

รายละเอียดการคาํนวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อการคาํนวณอตัราส่วนการลงทุน

ดงักล่าว จะพิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 

ผลกระทบทางลบภายใตส้มมติฐานและความเช่ือมัน่ท่ีสมเหตสุมผลจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้

ตอ่เงินทุนของกองทุนรวม : 

หากราคาหลักทรัพยอ์า้งอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์จนอาจทําให้

กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การขาดทุนดงักล่าวจะไม่เกินรอ้ยละ 100 

ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะศึกษาวิเคราะหปั์จจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อราคา 

และมีการปรบัเปล่ียนสถานะการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าใหท้นัเหตุการณโ์ดยการคาํนวณอตัราส่วนในการ

ลงทุนท่ีเหมาะสมกบัภาวการณเ์พื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ลอดเวลา 

 

นโยบายป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน : กองทุนไม่มีนโยบายป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน 

 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล : 

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอตัราไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 50 

ของการเพิ่มขึ้ นในสินทรพัยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานของกองทุนประจาํแต่ละรอบปีบญัชี เวน้แต่ในกรณีท่ีจาํนวน

หน่วยลงทุนมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคญัในช่วงตั้งแต่วนัประกาศกาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนจนถึงวนัปิด

สมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี การเพิ่มขึ้ นในสินทรพัยสุ์ทธิจากการดําเนินงานดังกล่าวไม่รวมถึง

รายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้ น (Unrealized Gain/Loss) ของกองทุน ทั้งน้ี อตัราเงิน

ปันผลท่ีจะจ่ายเม่ือคํานวณเป็นจํานวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกินการเพิ่มขึ้ นในสินทรัพย์สุทธิจากการ
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ดาํเนินงานประจาํรอบปีบญัชีท่ีจ่ายเงินปันผลน้ัน และบริษัทจดัการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสม

ส่วนท่ีไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้ น (Unrealized Gain/Loss) ของกองทุนได ้อยา่งไร

ก็ตาม บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผล ในกรณีท่ีการจ่ายเงินปันผลจะส่งผลกระทบต่อ

ผลตอบแทนของกองทุนอยา่งมีนัยสาํคญั  

 

ตวัช้ีวดั (Benchmark) : 

ดชันี iBoxx ABF Thailand (Net of Tax) Index 

"iBoxx is a registered trade mark of International Index Company Limited (IIC) and has been licensed for 

the use by Kasikorn Asset Management Co., Ltd.. IIC does not approve, endorse or recommend Kasikorn 

Asset Management Co., Ltd. or The ABF Thailand Bond Index Fund". 

"Investments of The ABF Thailand Bond Index Fund are made on the basis of an iBoxx index provided by 

International Index Company Limited (IIC), which is derived from a source considered reliable, but IIC 

and its employees, suppliers, subcontractors and agents (together IIC Associates) do not guarantee the 

veracity, completeness or accuracy of [Customer’s Fund] or other information furnished in connection 

with any The ABF Thailand Bond Index Fund. No representation, warranty or condition, express or implied, 

statutory or otherwise, as to condition, satisfactory quality, performance, or fitness for purpose are given 

or assumed by IIC or any of the IIC Associates in respect of any The ABF Thailand Bond Index Fund or 

any data included in it or the use by any person or entity of the The ABF Thailand Bond Index Fund or 

that data and all those representations, warranties and conditions are excluded save to the extent that 

such exclusion is prohibited by law. 

IIC and the IIC Associates shall have no liability or responsibility to any person or entity for any loss, 

damages, costs, charges, expenses or other liabilities whether caused by the negligence of IIC or any of 

the IIC Associates or otherwise, arising in connection with the use of The ABF Thailand Bond Index Fund ". 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัช้ีวดัในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม 

ซ่ึงอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ

ล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวนัท่ีมีการเปล่ียนตัวช้ีวดั คาํอธิบายเก่ียวกบัตัวช้ีวดั และเหตุผลในการเปล่ียนตัวช้ีวดั

ดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลใน

การตดัสินใจลงทุนได ้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตัวช้ีวดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอ้กําหนดของสมาคม

บริษัทจดัการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอ้กาํหนดของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการ

วดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปล่ียนแปลงตวัช้ีวดัในการใชเ้ปรียบเทียบในกรณีท่ีผูอ้อกตวั

ดัชนีของตัวช้ีวัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผยขอ้มูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้ง

เปล่ียนแปลงดงักล่าวผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ี

ผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตดัสินใจลงทุนได ้

 

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดจ้ากเงินลงทุน : ผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ี 
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ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุน : ผูอ้อกตราสารของหลกัทรพัยห์รือสินทรพัยท่ี์กองทุนลงทุน

ไม่สามารถชาํระเงินตน้ และ/หรือดอกเบ้ียตามกาํหนดระยะเวลา 
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ปัจจยัความเสี่ยงเก่ียวกบัการลงทุน 

 การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) 

โดยทัว่ไปราคาของตราสารแห่งหน้ีจะเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงขา้มกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย และ

ตามปกติตราสารแห่งหน้ีท่ีมีอายุคงเหลือยิง่ยาวนานเท่าไร การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียก็จะยิง่มีผลกระทบ

ต่อราคาของตราสารมากขึ้ น กองทุนน้ีมิไดมี้วตัถุประสงคท่ี์จะพยายามควบคุมใหล้ดความเส่ียงดา้นน้ีใหต้ํา่ลง แต่

กองทุนจะมีความเคล่ือนไหวไปตามดชันีอา้งอิง  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษทัจดัการบริหารจะกระจายการลงทุนและใชแ้บบจาํลองทางคณิตศาสตรเ์พื่อให้

ผลตอบแทนของกองทุนสอดคลอ้งกนักบัดชันีอา้งอิง 

 

 ความมัน่คงของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 

ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการจา่ยคืนเงิน

ตน้และดอกเบ้ีย  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจัดการบริหารความเส่ียงในดา้นน้ีโดยลงทุนส่วนใหญ่ตามหลักเกณฑข์องผู้

คาํนวณดชันี ซ่ึงตราสารส่วนใหญ่ท่ีจะลงทุนเป็นพนัธบตัรรฐับาลหรือตราสารภาครฐัอื่นๆ ท่ีมีรฐับาลคํ้าประกนั 

หรือมีอนัดับความน่าเช่ือถือในระดับ Investment Grade ในกรณีท่ีกองทุนจะลงทุนในตราสารท่ีมิไดอ้ยู่ในดัชนี

อา้งอิงจะตอ้งเป็นตราสารหน้ีท่ีผูอ้อกตราสารอยูใ่นส่วนประกอบของดชันีอา้งอิง หรือมีคุณสมบติัดา้นเครดิตและ

ดา้นอื่น ๆ สอดคลอ้งกับเง่ือนไขของการพิจารณารับเขา้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอา้งอิง และบริษัทจัดการ

พิจารณาแลว้เห็นว่า การลงทุนในตราสารหน้ีดงักล่าวจะไม่ทาํใหค้วามเส่ียงในดา้นเครดิตเพิ่มสูงขึ้ น 

 

 สภาพคล่องของตราสารท่ีกองทุนลงทุน (Liquidity Risk) 

ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการท่ีกองทุนไม่สามารถจาํหน่ายตราสารน้ันๆ ไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอัน

สมควร  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการบริหารความเส่ียงในดา้นน้ีผ่านการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนกบัผู้

ร่วมคา้หน่วยลงทุน และผูดู้แลสภาพคล่องในตลาดรอง โดยชาํระเป็นตราสารเพื่อลดความจาํเป็นท่ีกองทุนจะตอ้ง

เขา้ซ้ือขายตราสารเม่ือมีเงินเขา้หรือออกจากกองทุน นอกจากน้ัน ผูจ้ดัการกองทุนสามารถคดัเลือกตราสารหน้ี

ตวัอื่นๆ ท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกนั และรวมทั้งท่ีไม่ทาํใหคุ้ณสมบติัของกองทุนโดยรวมบิดเบือน ทดแทนตราสาร

ท่ีมีสภาพคล่องตํา่และเป็นองคป์ระกอบของดชันีอา้งองิ 

 

 

 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตลาด (Market Risk) 

ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการเปล่ียนแปลงของปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ อันได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ

อุตสาหกรรม สงัคม การเมือง ภาวะตลาดทุนและตลาดเงิน เป็นตน้  

แนวทางบริหารความเส่ียง บริษัทจดัการจะการกระจายการลงทุนไปในพนัธบตัรและตราสารหน้ีหลายรุ่น และจดั

ใหมี้ผูร่้วมคา้หน่วยลงทุน และผูดู้แลสภาพคล่องในตลาดรองหลายราย เพื่อช่วยดูแลสภาพคล่องในตลาดรอง 

 

เน่ืองจากกองทุนเปิดดชันีพนัธบตัรไทยเอบีเอฟ เป็นกองทุนท่ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะลงทุนในมีผลตอบแทนใกลเ้คียง

กบัดชันีอา้งอิง ดงัน้ัน บริษัทจดัการจะไม่ทําหน้าท่ีในการลดความเส่ียงของกองทุนจากปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ลง

ดว้ยการกระจายความเส่ียง หรือเลือกลงทุนในตราสารใดตราสารหน่ึง ดังน้ัน การเพิ่มขึ้ นหรือลดลงของมูลค่า

หน่วยลงทุนจะเป็นไปในแนวทางเดียวกบัดชันีอา้งอิง 
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การขาย รบัซ้ือคืน และสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

 

การขายหน่วยลงทุน : 

มูลค่าขั้นตํา่ของการจองซ้ือ ผูร้ว่มคา้หน่วยลงทุน เป็นไปตามท่ีกาํหนดในสญัญาการ

เป็นผูร่้วมคา้หน่วยลงทุน 

ผูด้แูลสภาพคล่องในตลาดรอง เป็นไปตามท่ีกาํหนดในสญัญาการ

เป็นผูดู้แลสภาพคลองในตลาดรอง 

ผูร้ว่มคา้หน่วยลงทุน 1 หน่วยซ้ือ* 

จาํนวนหน่วยลงทุนขั้นตํา่ ผูด้แูลสภาพคล่องในตลาดรอง 1 หน่วยซ้ือ* 

* หน่วยซ้ือ หมายถึง  

1. หน่วยลงทุน 10,000 หน่วย ซ่ึงเทียบเท่ากบัจาํนวนเงิน 10 ลา้นบาทเม่ือคาํนวณตามมลูค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย 

กรณีท่ีชาํระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเงิน  

2. หน่วยลงทุน 50,000 หน่วย ซ่ึงเทียบเท่ากบัจาํนวนเงิน 50 ลา้นบาทเม่ือคาํนวณตามมลูค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย 

กรณีชาํระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น (pay in kind)  
 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการอาจประกาศเปล่ียนแปลงจาํนวนหน่วยซ้ือเพื่อใหส้อดคลอ้งกับมูลค่าหน่วยลงทุนหรือเพื่อ

ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนและไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการโดยจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย

กว่า 5 วนั 

 

บริษัทจดัการจะไม่รบัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจากผูล้งทุนทัว่ไป ทั้งน้ี ผูล้งทุนทัว่ไปสามารถซ้ือหน่วยลงทุนโดย 

1. ซ้ือหน่วยลงทุนไดก้บัผูล้งทุนรายใหญ่ ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีผูล้งทุนรายใหญ่กาํหนด   

2. ผูล้งทุนทัว่ไปสามารถซ้ือหน่วยลงทุนไดใ้นตลาดรองตราสารหน้ีหรือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรพัย ์ ตามหลกัเกณฑ ์

เง่ือนไข และวิธีการท่ีตลาดรองตราสารหน้ีหรือศูนยซ้ื์อขายหลักทรัพย ์นายหน้าซ้ือขายหลักทรัพยห์รือผูค้า้

หลกัทรพัยท่ี์ผูล้งทุนติดต่อกาํหนด 

ทั้งน้ี การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนกบัผูร่้วมคา้หน่วยลงทุนหรือผูดู้แลสภาพคล่องในตลาดรอง หรือการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

ในตลาดรองตราสารหน้ีโดยผ่านนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพยห์รือผูค้า้หลักทรัพย ์ ผูล้งทุนทัว่ไปอาจตอ้งชําระ

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัการซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวตามท่ีผูร่้วมคา้หน่วยลงทุนหรือผูดู้แลสภาพ

คล่องในตลาดรอง หรือนายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัยห์รือผูค้า้หลกัทรพัยแ์ลว้แต่กรณี จะเรียกเก็บจากผูล้งทุน 

 

ผูล้งทุนผูซ่ึ้งประสงคจ์ะสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโปรดติดต่อ  

 

ผูล้งทุน รายละเอียดการตดิตอ่ 

ผูร่้วมคา้หน่วยลงทุน  

ผูดู้แลสภาพคล่องในตลาดรอง และ EMEAP 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 

โทรศพัท:์ 0 2673 3888 

ผูล้งทุนทัว่ไป ผูร่้วมคา้หน่วยลงทุนและผูดู้แลสภาพคล่องในตลาดรอง 

• บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  

ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน     

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

โทรศพัท:์ 0 2470 3274-6 โทรสาร: 0 2470 2224 

 บริษัทหลกัทรพัยท่ี์ทาํหน้าท่ีเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์
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วนัท่ีและระยะเวลาสาํหรบัการการซ้ือหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการเสนอขายหน่วยลงทุนในเวลาเปิดทาํการของบริษัทจดัการจนถึงเวลา 15.30 น. ของวนัทาํการซ้ือขาย 

 

การชาํระคา่หน่วยลงทุน และการเก็บรกัษาเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยสาํหรบัแต่ละ

หน่วยซ้ือ บริษัทจดัการจะรบัชาํระเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นตามตะกรา้ตราสารค่าซ้ือ 1 หน่วยซ้ือ  

 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งหนังสือยืนยนัการส่งมอบและยืนยันการโอนกรรมสิทธ์ิในหลักทรัพย์หรือ

ทรพัยสิ์นอื่นตามท่ีกาํหนดในตะกรา้ตราสารค่าซ้ือ 1 หน่วยซ้ือเพื่อชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐาน

อื่นใดท่ีบริษัทจดัการกาํหนดใหแ้ก่บริษัทจดัการภายในวนัทาํการซ้ือขายน้ัน  

 

บริษัทจดัการจะประกาศหรือแจง้จาํนวนเงินสดชาํระค่าซ้ือ 1 หน่วยซ้ือใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบในวนัทาํการ

ถดัจากวนัทาํการซ้ือขายน้ัน 

 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งจดัใหมี้การโอนกรรมสิทธ์ิในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นอื่นท่ีใชช้าํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนให้

เป็นของกองทุน รวมทั้งโอนจาํนวนเงินสดชาํระค่าซ้ือ 1 หน่วยซ้ือ (ถา้มี) ตามท่ีบริษัทจดัการประกาศกาํหนด

หรือแจง้ใหท้ราบไปยงับญัชีกองทุน โดยตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลา 12.00 น. ภายในวนัทาํการท่ี 3 

นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัส่งคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ัน 

 

กรณีท่ีมีขอ้พิพาทหรือกรณีท่ีตอ้งวินิจฉยัเก่ียวกบั จาํนวน ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในตะกรา้ตราสาร

ค่าซ้ือ 1 หน่วยซ้ือท่ีมีการส่งมอบ รวมถึงความสมบูรณ์ตามกฎหมาย รูปแบบ ลกัษณะ และความเหมาะสมของ

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นดงักล่าว บริษัทจดัการจะเป็นผูก้าํหนดและช้ีขาดในเร่ืองดงักล่าว ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของ

กองทุน โดยการวินิจฉยัช้ีขาดของบริษัทจดัการใหเ้ป็นท่ียุติและมีผลผูกพนัผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบในการชาํระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเกิดขึ้ นอนัเน่ืองมาจาก

การส่งมอบและหรือการโอนกรรมสิทธ์ิในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นอื่นเพื่อชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

 

บริษัทจดัการมีสิทธิเรียกใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนนําส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน และความสมบูรณ์ของหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีส่งมอบไดเ้พื่อชําระ

ราคาค่าซ้ือหน่วยลงทุน ซ่ึงรวมถึงการขอใหจ้ดัส่งความเห็นหรือคาํรบัรองของท่ีปรึกษากฎหมายของผูส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนใหแ้ก่บริษัทจดัการ 

 

เง่ือนไขการซ้ือหน่วยลงทุน : 

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณต่์อเม่ือบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้าํรายการขายหน่วยลงทุน

แลว้เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุน และผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนได้

เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

 

ในการชําระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หากเป็นกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนใดๆ (นอกจาก

กองทุนน้ี) ท่ีบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี บริษัทจัดการอาจ

ดาํเนินการใหมี้การหกักลบระหว่างค่าซ้ือหน่วยลงทุนและจาํนวนเงินท่ีบริษัทจดัการมีหน้าท่ีตอ้งชําระใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนเน่ืองดว้ยการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าว  
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ในกรณีท่ีบญัชีกองทุนใดไม่มีมลูค่าคงเหลือในบญัชี และบญัชีน้ันไม่มีการติดต่อขอใชบ้ริการเป็นเวลานานติดต่อกนั

เกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบญัชีดงักล่าวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ  

 

การจดัสรรค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตามจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีระบุไวใ้นคาํสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุน โดยในแต่ละ 1 หน่วยซ้ือบริษัทจดัการจะนํามูลค่าของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นตามตะกรา้ตราสารค่า

ซ้ือ 1 หน่วยซ้ือ บวกดว้ยจาํนวนเงินสดค่าซ้ือ 1 หน่วยซ้ือแลว้นําไปหารดว้ยราคาขายหน่วยลงทุนสาํหรบัวนัทํา

การซ้ือขายน้ัน  

 

ทั้งน้ี การคาํนวณมลูค่าของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะโอนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่บริษัทจดัการ

เพื่อชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนน้ัน จะคาํนวณมูลค่าโดยใชร้าคาตลาดซ่ึงเป็นอตัราผลตอบแทนของหลักทรพัยแ์ละ

ทรัพยสิ์น ณ ส้ินวนัทําการซ้ือขายน้ัน ทั้งน้ี อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นดังกล่าวจะเป็น

อัตราผลตอบแทนเดียวกับท่ีบริษัทจัดการและผูดู้แลผลประโยชน์ใชใ้นการคํานวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ

กองทุนในวนัทาํการซ้ือขายน้ันโดยผูดู้แลผลประโยชน์จะทาํหน้าท่ีใหค้วามเห็นชอบอตัราผลตอบแทนท่ีใชร้วมถึง

รบัรองการคาํนวณมลูค่าของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นน้ัน 

 

ในกรณีท่ีมูลค่าของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นท่ีคาํนวณตามวรรคหน่ึงและวรรคสองสาํหรบัแต่ละ 1 หน่วยซ้ือ

น้ันน้อยกว่าค่าซ้ือหน่วยลงทุนแต่ละ 1 หน่วยซ้ือท่ีตอ้งชาํระจริง ผูส้ัง่ซ้ือจะตอ้งชาํระเงินเท่ากบัจาํนวนเงินสดชาํระ

ค่าซ้ือ 1 หน่วยซ้ือ ใหแ้ก่บริษัทจดัการภายในวนัทําการถัดจากวนัทําการซ้ือขายน้ัน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมูลค่าของ

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นน้ันมากกว่าค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีตอ้งชาํระจริง บริษัทจดัการจะคืนค่าซ้ือหน่วยลงทุน

ในส่วนท่ีชาํระไวเ้กินน้ันใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทาํการนับจากวนัถดัจากวนัซ้ือขายน้ัน โดยใน

การคืนค่าซ้ือหน่วยลงทุนในส่วนท่ีชาํระไวเ้กินน้ันบริษัทจดัการอาจพิจารณาคืนเป็นเงินหรือคืนเป็นหลกัทรพัย์

หรือทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดมี้การโอนมาก่อนหน้าน้ีก็ได ้ทั้งน้ี ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

 

ในกรณีท่ี EMEAP ชาํระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเงิน บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให ้EMEAP โดยคาํนวณ

จากจาํนวนเงินท่ีไดร้ับชําระหารดว้ยราคาเสนอขายหน่วยลงทุนสําหรับวนัทําการซ้ือขายน้ัน โดยจาํนวนหน่วย

ลงทุนท่ีไดร้บัจดัสรรจะคาํนวณเป็นทศนิยม 5 ตาํแหน่ง และใชผ้ลลพัธ์เป็นตวัเลขทศนิยม 4 ตาํแหน่ง โดยตัด

ทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 ท้ิง 

 

การจดัลาํดบัและหลกัเกณฑใ์นการจดัสรรหน่วยลงทุน : 

ในกรณีท่ีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในวนัทาํการซ้ือขายใด มีผลทาํใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจาํนวน

หน่วยลงทุนท่ีจะเสนอขายในแต่ละวนัทาํการซ้ือขายท่ีบริษัทจดัการกาํหนดไว ้หรือเกินกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนท่ี

จดทะเบียนกบัสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนในจาํนวนท่ีไม่เกินกว่าจาํนวน

หน่วยลงทุนท่ีจะเสนอขายในแต่ละวนัทําการซ้ือขายท่ีบริษัทจดัการกาํหนดไวห้รือไม่เกินกว่าจาํนวนหน่วยท่ีจด

ทะเบียนไวก้บัสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้แต่กรณี (“จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสามารถจดัสรรได”้) โดยใน

การจดัสรรหน่วยลงทุนดงักล่าว บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนดงัน้ี 

(1) หน่วยลงทุนจาํนวน 3 ใน 5 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสามารถจดัสรรได ้บริษัทจดัการจะจดัสรรใหก้บัผูดู้แล

สภาพคล่องในตลาดรองก่อน และหากยงัมีหน่วยลงทุนเหลือ บริษัทจดัการจะนําไปจดัสรรใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนตาม (3.2) อน่ึง ในกรณีท่ีไม่สามารถจดัสรรไดต้ามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผูดู้แลสภาพคล่องในตลาด

รองทั้งหมด บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูดู้แลสภาพคล่องในตลาดรองตามสัดส่วนจาํนวนหน่วย
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ลงทุนท่ีสัง่ซ้ือ (Pro Rata) โดยหน่วยลงทุนส่วนท่ีผูดู้แลสภาพคล่องยงัไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัการจดัสรรไม่

ครบตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน จะถูกนําไปรวมเพื่อรบัสิทธิจดัสรรตาม (2) ต่อไป 

(2) หน่วยลงทุนจาํนวน 2 ใน 5 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสามารถจดัสรรไดแ้ละหน่วยลงทุนท่ีเหลือจากการ

จดัสรรใหก้บัผูดู้แลสภาพคล่องในตลาดรองตาม (3.1) (ถา้มี) บริษทัจดัการจะจดัสรรใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

ท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน และผูดู้แลสภาพคล่องในตลาดรอง (ในส่วนท่ียงัไม่ไดร้บัการจดัสรรตามคาํสัง่ซ้ือ) อน่ึง ใน

กรณีท่ีไม่สามารถจดัสรรใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและผูดู้แลสภาพคล่องในตลาดรองดงักล่าวไดท้ั้งหมด บริษัท

จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและผูดู้แลสภาพคล่องในตลาดรองดังกล่าวตามสัดส่วน

จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ซ้ือ (Pro Rata)  

 

อน่ึง ในการคาํนวณเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ซ้ือ (Pro Rata) น้ัน หากผูส้ัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนรายใดจะไดร้บัจดัสรรหน่วยลงทุนโดยมีส่วนท่ีไม่ถึง 1 หน่วยซ้ือ บริษัทจดัการมีสิทธิยกเลิกคาํสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว หรือจดัสรรหน่วยลงทุนในจาํนวนท่ีน้อยกว่า 1 หน่วยซ้ือดว้ยวิธีการ

หรือหลกัเกณฑอ์ื่นใดตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการได้

พิจารณาแลว้เห็นว่าการจดัสรรในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของ

บริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนทราบล่วงหน้า ทั้งน้ี บริษัทจดัการไม่ตอ้งรบัผิดสาํหรบัการท่ีบริษัทจดัการไม่ไดแ้จง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

ทราบล่วงหน้า รวมถึงกรณีท่ีบริษัทจดัการไดใ้ชสิ้ทธิปฏเิสธการจดัสรรหน่วย ลงทุนในกรณีดงักล่าว 

 

การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการจะดาํเนินการคืนเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือ ในกรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือไม่ไดร้บัการจดัสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

โดยการโอนเงินหรือชาํระเป็นเช็คภายใน 15 วนันับจากวนัท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนหรือ

วนัท่ียุติโครงการแลว้แต่กรณี 

 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

ผูล้งทุนมีสิทธิท่ีจะขายคืนหน่วยลงทุนหากปฏิบัติตามเง่ือนไขของการขายคืน ทั้งน้ี หลักเกณฑ์การขายคืนกับ

บริษัทจดัการตามท่ีระบุในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูโครงการหวัขอ้การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 

บริษัทจดัการจะจ่ายค่ารบัซ้ือคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยการรบัชาํระค่าซ้ือคืนเป็นหลกัทรพัยห์รือสินทรพัยอ์ื่น

ตามจํานวนท่ีระบุในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการหัวขอ้การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัทําการ

นับตั้งแต่วนัทาํการถดัจากวนัทาํการซ้ือขายซ่ึงบริษัทไดท้าํรายการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน 

 

การจดัสรรค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน : 

กรณีท่ีการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในวนัทําการซ้ือขายใดมีจาํนวนรวมกันเกินกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีบริษัท

จดัการกําหนดเพื่อรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทําการซ้ือขาย บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนใน

จาํนวนท่ีไม่เกินกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการกาํหนดไวเ้พื่อรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวนัทาํการซ้ือ

ขาย (“จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสามารถรบัซ้ือคืนได”้) โดยในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจดัการจะ

จดัสรรดาํเนินการตามลาํดบัดงัน้ี  

(1) หน่วยลงทุนจาํนวน 3 ใน 5 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสามารถรับซ้ือคืนได ้บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนจาก

ผูดู้แลสภาพคล่องในตลาดรองก่อน โดยในกรณีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูดู้แลสภาพคล่องในตลาด

รองมีจํานวนน้อยกว่าจํานวน 3 ใน 5 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีสามารถรับซ้ือคืนได ้จํานวนหน่วยลงทุนท่ี
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สามารถรบัซ้ือคืนไดใ้นส่วนท่ีเหลือจะถูกนําไปรวมสาํหรบัการรบัซ้ือคืนตาม (2) อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีบริษัท

จดัการไม่สามารถรบัซ้ือคืนไดต้ามคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของผูดู้แลสภาพคล่องในตลาดรองทั้งหมด บริษัท

จดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูดู้แลสภาพคล่องในตลาดรองตามสัดส่วนจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน 

(Pro Rata) โดยหน่วยลงทุนส่วนท่ีบริษัทจดัการยงัไม่ไดร้บัซ้ือคืนจากผูดู้แลสภาพคล่องหรือรบัซ้ือคืนไม่ครบตาม

คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน จะถูกนําไปรวมในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามขอ้ย่อย (2) ขา้งล่างน้ี ต่อไป  

 

(2) หน่วยลงทุนจาํนวน 2 ใน 5 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสามารถรบัซ้ือคืนไดแ้ละจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสามารถ

รบัซ้ือคืนไดใ้นส่วนท่ีเหลือจากการรบัซ้ือคืนจาํนวนหน่วยลงทุนดงักล่าวจากผูดู้แลสภาพคล่องในตลาดรองตาม 

(1) บริษัทจดัการจะรับซ้ือคืนจากผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงรวมถึงคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของผูดู้แลสภาพ

คล่องในส่วนท่ีบริษัทจดัการยงัไม่ไดร้บัซ้ือคืนหรือรบัซ้ือคืนไม่ครบดว้ย อน่ึง ในกรณีท่ีไม่สามารถรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนจากผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดท้ั้งหมด บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

ตามสดัส่วนจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน (Pro Rata)  

 

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งสัง่ขายคืนเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษัทจดัการ

อาจพิจารณาชาํระค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือ

ดว้ยเงินก็ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยบริษัทจดัการจะประกาศตะกรา้ตราสารค่ารบัซ้ือคืน 1 หน่วยรบั

ซ้ือคืนอยา่งชา้ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการซ้ือขายน้ัน  

 

สาํหรบัการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนในวนัทาํการรบัซ้ือคืนพิเศษน้ัน บริษัทจดัการจะชาํระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยเงิน เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควรโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของกองทุน 

บริษัทจัดการอาจชําระค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได ้ 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการชําระค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแต่ละ 1 หน่วยรับซ้ือคืนดว้ยหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่น

ตามตะกรา้ตราสารค่ารับซ้ือคืน 1 หน่วยรับซ้ือคืน บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดัการจะคาํนวณจาํนวนเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยนําจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีผูส้ัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนแสดงความจาํนงท่ีจะขายคืนคูณดว้ยราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการซ้ือขายน้ัน  

(2) บริษัทจดัการจะนําจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนแสดงความจาํนงท่ีจะขายคืนตาม (1) หาร

ดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนใน 1 หน่วยรบัซ้ือคืน  

(3) บริษัทจดัการจะนําผลรวมของจาํนวนตราสารแต่ละตราสารในตะกรา้ตราสารค่ารบัซ้ือคืน 1 หน่วยรบัซ้ือคืน

คูณผลการคาํนวณตามขอ้ยอ่ย (2)  

(4) มูลค่าของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีจะโอนใหผู้ส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อชาํระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะ

คาํนวณมลูค่าโดยใชร้าคาตลาดซ่ึงเป็นอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นอื่น ณ วนัทาํการซ้ือขายน้ัน  

(5) ในกรณีท่ีค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณไดต้ามขอ้ยอ่ย (1) น้ันสูงกว่ามลูค่าของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น

อื่นตามขอ้ย่อย (4) ขา้งตน้ บริษัทจดัการจะโอนหลกัทรัพยแ์ละทรพัยสิ์นอื่นตามขอ้ย่อย (3) พรอ้มทั้งจาํนวน

เงินสดท่ีเป็นส่วนต่างระหว่างมลูค่าตามขอ้ยอ่ย (1) และขอ้ยอ่ย (4) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  

(6) ในกรณีท่ีค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณไดต้ามขอ้ยอ่ย (1) ขา้งตน้น้ันน้อยกว่ามลูค่าของหลกัทรพัยห์รือ

ทรัพย์สินอื่นตามขอ้ย่อย (4) บริษัทจัดการจะแจ้งส่วนต่างให้ผู ้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนทราบ และจะโอน

หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นตามขอ้ย่อย (4) ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งชําระเงินสดใหก้บั

กองทุนเท่ากบัส่วนต่างระหว่างมลูค่าตามขอ้ยอ่ย (1) และขอ้ยอ่ย (4)  
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ในกรณีท่ีบริษัทจดัการชําระค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินสด บริษัทจดัการจะคาํนวณจาํนวนเงินท่ีรบัซ้ือคืน

โดยใชผ้ลลพัธจ์ากการคูณจาํนวนหน่วยลงทุนดว้ยราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการซ้ือขาย

น้ัน หกัดว้ยค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินสด (ถา้มี)  

 

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณต่์อเม่ือบริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้วา่ผูส้ัง่ขายคืนมีจาํนวน

หน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน  

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนและการขายคืนดงักล่าวเป็นผลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถือ

ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนมีจํานวนตํา่กว่าจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํา่ บริษัทจัดการอาจ

ดาํเนินการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษัทจดัการประสงคจ์ะ

เปล่ียนแปลงจาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํา่ บริษัทจดัการจะแจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทราบ  

 

บริษัทจดัการจะยกเลิกจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีรบัซ้ือคืนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนภายในวนัทาํการท่ี 3 นับตั้งแต่

วนัทาํการถดัจากวนัส่งคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

 

การชาํระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการจะชําระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนโดยชาํระเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น

อื่น (payment-in-kind) ตามท่ีคาํนวณไดจ้ากการจดัสรรค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ทั้งน้ี ภายใน 5 วนัทําการนับตั้งแต่วนัทําการถัดจากวนัทําการซ้ือขายซ่ึงบริษัทไดท้ํารายการรับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนน้ัน โดยในทางปฏิบัติกรณีปกติ บริษัทจัดการจะชําระค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนภายในวันทําการท่ี 3 

นับตั้งแต่วนัทาํการถดัจากวนัทาํการซ้ือขายซ่ึงบริษัทจดัการไดท้าํรายการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

 

การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการจะเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

1) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุใดเหตุหน่ึงดงัน้ี โดย

ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

(ข) มีเหตุท่ีทําใหก้องทุนไม่ไดร้ับชําระเงินจากหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง โดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือ

ราคาท่ีถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการ

ชดเชยราคา  

 

การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัทําการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

น้ัน เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนกาํหนดการชาํระค่าขายคืนหน่วย

ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนั  
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(ค) แจง้การเล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลักฐานการ

ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 2) ต่อ

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ดาํเนินการแทนก็

ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว 

บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะชาํระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัท่ีส่งคาํสัง่ขายคืน

ก่อนหลงั 

 

การไม่ขาย หรือไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้ : 

บริษัทจดัการจะไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

1. ตลาดหลกัทรพัยห์รือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซ้ือขายไดต้ามปกติ 

2. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแก่ผู้

ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี 

(ก) บริษัทจดัการมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายน้ันๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

(1) การกระทาํท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระทาํท่ีเป็นการปฏบิติัตามคาํสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์นโดยบุคคลผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู ้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลูกคา้ได้ใน

สาระสาํคญั 

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนภายใตก้ารจดัการของตนอนั

เน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการดาํรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการ

กองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์และการจดั

จาํหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงใหก้ระทาํไดไ้ม่เกิน 3 

วนัทาํการ 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน กรณีท่ีบริษัท

จดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทาง

กฎหมายของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า รวมถึงกรณีท่ีเม่ือบริษัทจดัการพบว่าบริษัทจดัการจะไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง

กบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้

 

ช่องทางการทราบขอ้มูลมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน ขอ้มูลโครงการจดัการกองทุน ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ และขอ้มูลเพ่ิมเติม

เก่ียวกบักองทุนรวมน้ี : 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการท่ี โทร. 0 2673 3888 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการมีดุลย

พินิจท่ีจะใชเ้คร่ืองมือดงักล่าวหรือไม่ก็ได ้ 

 

- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวห้รือจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน (suspension of dealings)  

บริษัทจัดการสามารถดําเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทําการ เวน้แต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า

จาํเป็นตอ้งระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยไดร้ับความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเน่ืองจากเหตุจาํเป็น

ตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 

1. ไม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

2. ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

3. มีเหตุจาํเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 

 

รวมทั้งกรณีท่ีกองทุนไดล้งทุนในหลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี

เกิดขึ้ น ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมีนัยสาํคญั 

1. ตลาดซ้ือขายหลักทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ี

กองทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ห่งน้ันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรพัยสิ์น

สุทธิของกองทุนรวม 

2. มีเหตุการณท่ี์ทาํใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี และทาํใหไ้ม่สามารถโอนเงินออกจาก

ประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ 

3. มีเหตุท่ีทาํใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทจดัการกองทุนรวม และผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้ 

 

อน่ึง การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน (suspension of dealings) ใหบ้ริษัทจดัการปฏิบติัตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรพัย์

และตลาดหลักทรพัย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลักเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 

ทั้งน้ี การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทน.

11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุน

รวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

 

- การดาํเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลกูหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัชาํระหน้ี (side pocket)  

โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมจะปฏบิติัตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน

ท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 

การกาํหนดวิธีการคาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสําคญัต่อมูลค่า

ทรพัยสิ์นของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจาํหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล เม่ือ
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ไดร้บั ความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ บริษัทจดัการสามารถใชว้ิธีการคาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบนัทึก

มลูค่าทรพัยสิ์นดงักล่าวเป็น 0 และใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียน ณ วนัท่ีไดบ้นัทึกมูลค่าดงักล่าวเป็นผูมี้

สิทธิท่ีจะไดร้บัเงินภายหลงัจากท่ีสามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นน้ันได ้
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สิทธิและขอ้จาํกดัของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

ขอ้จาํกดัการใชสิ้ทธิออกเสียง :  

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว 

 

ขอ้จาํกดัในการโอน : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได ้

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายื่นคําขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียน

พรอ้มเอกสารหลกัฐานต่างๆ ท่ีนายทะเบียนรอ้งขอ 

 

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเม่ือนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอน

หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะทําการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอน

ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีนายทะเบียนได้รับคําขอโอนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีนาย

ทะเบียนรอ้งขอ 

 

การออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

เม่ือบริษัทจดัการไดจ้ดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ นายทะเบียนจะจดแจง้ช่ือผูจ้อง

ซ้ือหรือผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากน้ันนายทะเบียนจะ

ดาํเนินการโอนหน่วยลงทุนของผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเขา้ระบบไรใ้บสาํคญัหน่วยลงทุนของศูนยร์บัฝาก

หลักทรัพย ์โดยโอนเขา้บัญชีของนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพยห์รือบัญชีของผูร้ับฝากหน่วยลงทุนท่ีผูจ้องซ้ือหรือ

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นคาํสัง่จองซ้ือหรือคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

 

ในกรณีท่ีผูล้งทุนซ้ือหน่วยลงทุนผ่านผูร่้วมคา้หน่วยลงทุนหรือผูดู้แลสภาพคล่องในตลาดรอง หรือซ้ือขายหน่วย

ลงทุนในตลาดรองตราสารหน้ี ผูล้งทุนดงักล่าวจะไม่มีช่ือเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

ช่องทางการตรวจสอบแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ

กองทุนรวม : 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้

สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดต้ามวิธีการท่ีประกาศใน website ของบริษัทจดัการ (www.kasikornasset.com) 

 

ช่องทางการรอ้งเรียนของผูล้งทุน : 

ติดต่อบริษัทจดัการท่ี โทร. 0 2673 3888 หรือ 

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ท่ี โทร. 1207, 0 2033 9999 หรือ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอรป์อเรชัน่ ท่ี โทร. 02 614 4861-4 

 

นโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : 

ไม่มี 
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การวางทรพัยส์าํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภมิูลาํเนาในประเทศไทย :  

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาํเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการจะอา้งอิงท่ีอยู่

ของบริษัทจดัการเป็นภูมิลาํเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์

ช่ือ: บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั  

ท่ีอยู่: 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 
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ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการของกองทุน  

 

รายช่ือคณะกรรมการ : 

ดร.พิพฒัน์พงศ ์โปษยานนท ์  ประธานกรรมการ 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์     กรรมการ  

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการ 

นายประสพสุข ดาํรงชิตานนท ์   กรรมการ  

นางรตันาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์  กรรมการ 

นางนิศานาถ อูวุ่ฒิพงษ ์   กรรมการ 

นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์     กรรมการ  

 

รายช่ือผูบ้รหิาร : 

นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์   ประธานกรรมการบริหาร 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายเกษตร ชยัวนัเพ็ญ   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวยุพาวดี ตูจ้ินดา   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวิทวสั อจัฉริยวนิช   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ์   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวจนะ วงศศุ์ภสวสัด์ิ    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวเอื้ อพนัธ ์เพ็ชราภรณ ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวชนาทิพย ์รุ่งคุณานนท ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางหทยัพชัร ์ชูโต    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางอรอร วงศพ์ินิจวโรดม   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายยุทธนา สินเสรีกุล    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายฐานันดร โชลิตกุล    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั             ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายกิตติคุณ ธนรตันพฒันกิจ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาววรนันท ์กุศลพฒัน์   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายพีรภทัร ฝอยทอง   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 

จาํนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ : 

จาํนวน 240 กองทุน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2565)  

 

 



กองทุนเปิดดชันีพนัธบตัรไทยเอบีเอฟ                                                                                                     21 

 

มูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนรวมภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ : 

1,066,027,877,258.85 บาท (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2565) 

 

รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน : 

ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์   ประธานกรรมการบริหาร 

 

อนุกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั            ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา                ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล                  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

นางสาวเพชรรตัน์ โพธ์ิวฒันะเสถียร  ผูร่้วมบริหารฝ่าย 

นายภราดร เอี่ยวปรีดา   ผูร่้วมบริหารฝ่าย 

นางสาวนินัทธ ์วงศเ์สง่ียม   ผูบ้ริหารกองทุน  

นายสารชั อรุณากูร   ผูบ้ริหารกองทุน  

นายมนตช์ยั อนันตกูล   ผูบ้ริหารกองทุน  

นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก   ผูบ้ริหารกองทุน  

นางสาวชุณหวรรณ ขตัตินานนท ์  ผูบ้ริหารกองทุน 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน : 

 

ผูจ้ดัการกองทุนหลกั 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

คณุสารชั อรุณากูร - Master of Science in Finance, 

University of Illinois 

สหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรี  

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

สาขาบริหารธุรกิจ (International 

Programme), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตรา

สารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการ

กองทุนตราสารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตรา

สารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ตราสารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนสาํรอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

คณุชชัชยั  

สฤษดิ์อภิรกัษ ์

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรีสถิติศาสตรบณัฑิต  

(สถิติประยุกต)์  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- รองกรรมการผูจ้ดัการ, บลจ. กสิกรไทย 

จาํกดั 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ, บลจ. กสิกรไทย 

จาํกดั 

- ผูบ้ริหารกองทุนตราสารหน้ี, บลจ. กสิกร

ไทย จาํกดั 

- ผูบ้ริหารกองทุนตราสารหน้ี, บลจ. กสิกร

ไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการ

กองทุนตราสารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

คณุชยัพร  

ดิเรกโภคา 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  

(สาขาวิศวกรรมการเงิน)  

MIT Slone School of Management  

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรี 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

ภาควชิาการเงิน,  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ, บลจ. กสิกรไทย 

จาํกดั 

- รองประธานบริหารการลงทุน ฝ่าย

จดัการกองทุนตราสารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย 

จาํกดั 

- ผูบ้ริหารกองทุนตราสารหน้ี, บลจ. กสิกร

ไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ การจดัการการ

ลงทุน, บลจ. กรุงไทย จาํกดั 

- ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายจดัการการลงทุน, 

บลจ. กรุงไทย จาํกดั 

- ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายวิจยั, บลจ. กรุงไทย 

จาํกดั 

คณุฐานนัดร  

โชลิตกุล 

- ปริญญาโท สาขาการจดัการระหวา่ง

ประเทศ,  มหาวิทยาลยัทนัเดอรเ์บิรด์  

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, 

มหาวิทยาลยัวิลเล่ียม แอนด ์แมร่ี 

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร,์ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ปริญญาตรีคณะวารสารศาสตร,์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ, บลจ. กสิกรไทย 

จาํกดั 

- ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตรา

สารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการ

กองทุนตราสารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตรา

สารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  

- ดีลเลอรอ์าวโุส ฝ่ายซ้ือขายและลงทุนใน

ตราสารทุน, บมจ. ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) 

คณุอมัไพวรรณ   

เมลืองนนท ์

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  

สาขาการจดัการ สถาบนับณัฑิต

บริหารธุรกิจศศินทร ์ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี  

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการ

กองทุนตราสารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตรา

สารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  

- ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายจดัการลงทุนและวจิยั, 
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนสาํรอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี  

ภาควชิาการบญัชี,  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  

- รองผูอ้าํนวยการ ฝ่ายจดัการลงทุน, บลจ. 

กสิกรไทย จาํกดั  

- รองผูอ้าํนวยการ ฝ่ายจดัการลงทุนตรา

สารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- หวัหน้าส่วน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสาร

หน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

คณุทรงพร  

สืบสายไทย 

- ปริญญาโทสาขาการเงินระหวา่ง

ประเทศ (การเงินและการลงทุน), 

มหาวิทยาลยัเดอรมั  

ประเทศองักฤษ  

- ปริญญาตรี 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

ภาควชิาการเงิน,  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการ

กองทุนตราสารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตรา

สารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ตราสารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการ

กองทุนตราสารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

คณุสลิลสิริ  

อมรสมานลกัษณ ์

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรแ์ละ

การเงินระหว่างประเทศ,  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี  

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี,  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตรา

สารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ตราสารหน้ี, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- Senior Associate 

 Tax - Transfer Pricing,  

KPMG Phoomchai Tax Ltd. 

 

ผูล้งทุนสามารถดูรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนสาํรองเพิ่มเติมไดท่ี้ Website: www.kasikornasset.com 

 

หนา้ท่ีรบัผิดชอบ 

 บริหารการลงทุนของกองทุนรวมตราสารหน้ี 

 ศึกษา วิเคราะหก์ารลงทุน ประเมินมลูค่า กาํหนด และปรบัเปล่ียนกลยุทธการลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภท

ต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณต์ลอดจนหาโอกาสในการลงทุน 

 

รายช่ือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

 

นายทะเบียนของกองทุน : บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  โทร. 0 2009 9000 

 

ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทุน : ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอรป์อเรชัน่ โทร. 0 2614 4861-4 

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมีหน้าท่ีตาม

กฎหมายในการรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย 

http://www.kasikornasset.com/
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ผูดู้แลสภาพคล่องและผูร้่วมคา้หน่วยลงทุน : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน 400/22 ถนน

พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2470 3274-6  โทรสาร 0 2470 2224 

 

ขอ้มูลทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนของกองทุน : 
 

ประเภท 

เงินได ้

ผูล้งทุนในประเทศไทย ผูล้งทุนตา่งประเทศ 

บุคคลธรรมดา  บริษทั / 

หา้งหุน้สว่น 

บริษทัจด

ทะเบียน 

บุคคลธรรมดา บริษทั /  

หา้งหุน้สว่น 

เงินปันผล อยูภ่ายใต้

เง่ือนไขการหกั

ภาษี ณ ท่ีจา่ย 

10%(1) 

ไดร้บัการ

ยกเวน้การหกั

ภาษี ณ ท่ีจา่ย
(2)  

ไดร้บัการยกเวน้

การหกัภาษี ณ 

ท่ีจ่าย(3) 

ไดร้บัการยกเวน้

การหกัภาษี ณ 

ท่ีจ่าย(5)  

ไม่อยูภ่ายใต้

บงัคบัการเสีย

ภาษีในประเทศ

ไทย 

กาํไรจากการ

ขายคืนหน่วย

ลงทุน 

ไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษี 
• ไดร้บัการ

ยกเวน้การหกั

ภาษี ณ ท่ีจา่ย 

• ไดร้บัการ

ยกเวน้การ

หกัภาษี ณ 

ท่ีจ่าย 

ไดร้บัยกเวน้การ

เสียภาษีใน

ประเทศไทย 

ไม่อยูภ่ายใต้

การเสียภาษีใน

ประเทศไทย 

  • อยูภ่ายใตก้าร

เสียภาษีเงินได้

นิติบุคคล(4) 

• อยูภ่ายใต้

การเสียภาษี

เงินไดนิ้ติ

บุคคล(4) 

  

(1) หากบุคคลธรรมดายนิยอมใหห้กัภาษี ณ ท่ีจา่ย 10% บุคคลธรรมดาดงักล่าวจะไดร้บัสิทธิไม่ตอ้งนําเงินปัน

ผลท่ีไดร้บัไปมารวมคาํนวณภาษีส้ินปี ทั้งน้ี โดยไม่ไดร้บัเครดิตภาษีสาํหรบัภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หากบุคคลธรรมดา

ไม่ยนิยอมใหห้กัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตอ้งนําเงินปันผลจาํนวนดงักล่าวมานับรวมเป็นรายไดเ้พื่อเสียภาษีเงินไดส้ิ้นปี 

(2) เงินปันผลท่ีผูล้งทุนนิติบุคคลในประเทศไทยไดร้บัทั้งจาํนวน จะถูกนํามารวมคาํนวณเป็นเงินได ้เพื่อ

วตัถุประสงคใ์นการคาํนวณการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ยกเวน้กรณีท่ีผูล้งทุนท่ีเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย ถือ

หน่วยลงทุนไดไ้ม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวนัท่ีไดร้บัเงินปันผล และไม่มีการโอนหน่วยลงทุนก่อนส้ินสุดระยะเวลา 

3 เดือนนับแต่วนัท่ีไดร้บัเงินปันผล ใหบุ้คคลดงักล่าว นําเงินปันผลในจาํนวนคร่ึงหน่ึง (รอ้ยละ 50) มารวม

คาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  

(3) เงินปันผลท่ีบริษัทจดทะเบียนไดร้บัทั้งจาํนวน จะไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ถา้บริษัทจดทะเบียนถือ

หน่วยลงทุนไวไ้ม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนไดร้บัเงินปันผล และไม่มีการโอนหน่วยลงทุนก่อนส้ินสุดระยะเวลา 3 

เดือนนับแต่วนัท่ีไดร้บัเงินปันผล 

(4) กาํไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนจะถูกนําไปรวมเป็นเงินไดเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นการคาํนวณการเสียภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคล 

(5) เงินปันผลจาํนวนดงักล่าวตอ้งนํามารวมเป็นเงินไดเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นการคาํนวณการเสียภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดา
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ตารางสรุปอตัราสว่นการลงทุนของกองทุนรวม 

อตัราสว่นการลงทุนในผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญารายใดรายหน่ึง (single entity limit) 

- ตราสารภาครฐัต่างประเทศท่ีมี credit rating อยูใ่น

ระดบั investment grade แต่ตํา่กว่า 2 อนัดบัแรก 

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 35 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศท่ีมีอนัดบัความ

น่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 5 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ของสถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความ

น่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 5 

- การลงทุนในทรพัยสิ์นของผูอ้อก/คู่สญัญาท่ีมีอนัดบั

ความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 10 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

- การลงทุนในทรพัยสิ์นของกลุ่มกิจการใดกลุ่ม

กิจการหน่ึง 

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 25 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใชเ้งิน ของธนาคารหรือ

สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น ธนาคาร

พาณิชย ์บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์และ

บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

ลงทุนรวมกนัไม่เกิน รอ้ยละ 45 

เฉล่ียในรอบปีบญัชี 

- การลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นระบบของ 

Organized Market หรือเทียบเท่า หรือท่ีมีอนัดบัความ

น่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัตํา่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้

หรือไม่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Total SIP) 

ลงทุนรวมกนัไม่เกิน รอ้ยละ 15 

- ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดเ้ป็นส่วนประกอบของดชันีอา้งอิง ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 30 

- การทาํธุรกรรม derivatives มีวตัถุประสงคเ์พื่อการ

ลดความเส่ียง (hedging) 

ลงทุนไม่เกิน มลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่

- การทาํธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลดความ

เส่ียง (non-hedging) 

global exposure limit 

กรณี MF ไม่มีการ

ลงทุนแบบซบัซอ้น 

จาํกดั net exposure ท่ี

เกิดจากการลงทุนใน 

derivatives โดยตอ้งไม่

เกิน 15% ของ NAV 

OTC derivative limit 

ไม่เกิน 15% ของ NAV 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

- การลงทุนในตราสารหน้ีของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง ลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสิน

ทางการเงิน (financial 

liability) ของ 

ผูอ้อกตราสารรายน้ัน 
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ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ของรอบระยะเวลาตั้งแตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม ถึงวนัท่ี 30 พฤศจกิายน เป็นระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

 
อตัราตามโครงการ(1) 

เรียกเก็บจริง(1) 

ปี 62/63 

เรียกเก็บจริง(1) 

ปี 63/64 

เรียกเก็บจริง(1) 

ปี 64/65 

1. ค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม(3)  (รอ้ยละของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ) 

1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทั้งหมด 

ท่ีประมาณการได ้

    

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ(4) ไม่เกิน 1.07 ต่อปี 0.11 0.11 0.11 

 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.107 ต่อปี 0.05 0.04 0.04 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.107 ต่อปี 0.01 0.01 0.01 

1.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยรวมทั้งหมด 

ท่ีประมาณการไม่ได ้

ตามท่ีจ่ายจริง 

แต่ไม่เกิน 1.07 ต่อปี 

   

 ค่าโฆษณาในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุน

ครั้งแรก 

ไม่เกิน 1.07 ของจาํนวน

เงินทุนของโครงการ 

- - - 

 ค่าโฆษณาภายหลงัเสนอขายหน่วย

ลงทุนครั้งแรก 

ไม่เกิน 1.07 ต่อปีของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

- - - 

 ค่าตรวจสอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 0.01 0.01 

 ค่าใชจ้่ายในการคาํนวณผลการ

ดาํเนินงานและระดบัความเส่ียงของการ

ลงทุน 

ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 0.01 0.01 

 ค่าใชจ้่ายภาษีดอกเบ้ียหกั ณ ท่ีจ่าย ตามท่ีจ่ายจริง 0.05 0.07 0.12 

 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ(5) ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 0.01 0.01 

รวมค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด(6)  ไม่เกิน 2.5680 ตอ่ปี 0.25 0.26 0.31 

2. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

2.1 ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

2.2 ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี  

2.3 ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

3. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (ตามท่ีจา่ยจริง) 

3.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

3.2 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิใน

หน่วยลงทุน 

อตัราท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

3.3 ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อ

หน่วยลงทุน 

อตัราท่ีสถาบนัการเงินกาํหนด 

3.4 Dilution Fees 

(1) ค่าธรรมเนียมท่ีเกิดขึ้ นจากการท่ีกองทุนอาจ

ต้องซ้ือหรือขายหลักทรัพย์เม่ือผู้ถือหน่วย

ลงทุนสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลา

เสนอขายครั้งแรก หรือสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

แลว้แต่กรณี  

ไม่เกิน 

รอ้ยละ 1.00 ของมลูค่า

หน่วยลงทุน(2) 

รอ้ยละ 0.20 

ของมลูค่า 

หน่วยลงทุน 

รอ้ยละ 0.20 

ของมลูค่า 

หน่วยลงทุน 

รอ้ยละ 0.20 

ของมลูค่า 

หน่วยลงทุน 
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อตัราตามโครงการ(1) 

เรียกเก็บจริง(1) 

ปี 62/63 

เรียกเก็บจริง(1) 

ปี 63/64 

เรียกเก็บจริง(1) 

ปี 64/65 

(2) ค่าธรรมเนียมท่ีเกิดขึ้ นจากการท่ีกองทุนอาจ

ตอ้งขายหลักทรัพยเ์ม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนราย

ย่อยสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการ

ในวนัทาํการรบัซ้ือคืนพิเศษ  

ในระยะแรกเรียกเก็บใน

อตัรารอ้ยละ 5.00 ของ

มลูค่าหน่วยลงทุน 

ในระยะแรกเรียกเก็บในอตัรา 

รอ้ยละ 5.0 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

(1) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีหกัจากกองทุนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 

(2) ในระยะแรกกองทุนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในอัตรารอ้ยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้ํานวณราคาขาย

หน่วยลงทุนหรือรอ้ยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี 

(3) บริษัทจัดการอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดังกล่าวได ้โดยไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ้า่ยของรอบระยะเวลายอ้นหลัง 1 ปี นับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวเพิ่มข้ึน 

โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปล่ียนแปลงใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ และตอ้งไดร้ับอนุญาตเป็นการล่วงหน้าจาก

คณะกรรมการกาํกบัดูแล 

(4) ในระยะแรกบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัรารอ้ยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ในกรณีท่ี

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราท่ีสูงกว่ารอ้ยละ 0.1 ต่อปีของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

แต่ไม่เกินรอ้ยละ 1.0 ต่อปีของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน บริษัทจดัการตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

กาํกบัดูแลก่อน ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 เดือน 

(5) ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ไม่เกินรอ้ยละ 0.0107 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

(6) ไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลกัทรพัย ์
 

รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงิน และการก่อภาระผกูพนัของกองทุนเปิดดชันีพนัธบตัรไทยเอบีเอฟ 

วนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2565 
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รายงานสรุปจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
 

 

 

รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีกองทุนลงทุน

หรือมีไวเ้ป็นรายตวั 
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รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีกองทุนลงทุน

หรือมีไวเ้ป็นรายตวั (ตอ่) 
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รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีกองทุนลงทุน

หรือมีไวเ้ป็นรายตวั (ตอ่) 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดดชันีพนัธบตัรไทยเอบีเอฟ กบัเกณฑม์าตรฐาน 

 

(1) ผลการดาํเนินงานตามปีปฏิทินยอ้นหลงั  

(% ต่อปี) 

ปี 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ผลตอบแทนกองทุนรวม 3.11 2.30 8.58 4.96 1.49 4.77 1.10 13.14 2.59 -4.51 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั* 3.25 2.31 8.55 5.26 1.80 5.01 1.20 12.90 2.83 -4.62 

ความผนัผวน  

(Standard deviation)  

ของผลการดาํเนินงาน 

1.88 2.62 1.69 2.24 2.73 1.58 1.63 3.34 4.20 2.87 

ความผนัผวน (Standard  

deviation) ของตวัช้ีวดั* 

1.65 2.19 1.65 2.08 2.56 1.54 1.54 3.15 4.08 2.86 

 

(2) ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั ณ วนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2565 

  
ตั้งแตต่น้ปี 

(%) 

3 เดือน 

(%) 

6 เดือน 

(%) 

1 ปี 

(%) 

3 ปี 

(% ตอ่ปี) 

5 ปี 

(% ตอ่ปี) 

10 ปี 

(% ตอ่ปี) 

ตั้งแต่

จดัตั้ง 

(% ตอ่ปี) 

ผลตอบแทนกองทุนรวม -5.27 -0.64 1.83 -5.40 -2.28 1.29 2.82 3.87 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั* -5.57 -0.60 2.01 -5.75 -2.32 1.23 2.87 4.00 

ความผนัผวน (Standard deviation) 

ของผลการดาํเนินงาน (% ตอ่ปี) 

4.44 4.08 3.96 4.27 3.84 3.42 2.88 3.96 

ความผนัผวน (Standard deviation) 

ของตวัช้ีวดั* (% ตอ่ปี)  

4.56 4.18 4.06 4.39 3.84 3.37 2.79 3.88 

 

Tracking Difference (TD) ยอ้นหลงั 1 ปี ของกองทุน เท่ากบั 0.07% ต่อปี     

Tracking Error (TE) ยอ้นหลงั 1 ปี ของกองทุน เท่ากบั 0.21% ต่อปี  

* ตวัช้ีวดั คือ iBoxx ABF Thailand (Net of Tax) Index   

** ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต   

*** เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ได้จัดทําขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการ

ดาํเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

 

กองทุนน้ีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดข้ึนจริง (Maximum Drawdown)  ในช่วงเวลา 5 ปี จนถึงวนัส้ินรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา เท่ากบั -16.56% 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ทริสเรทติ้ ง จาํกดั 

 

ทริสเรทต้ิงใชส้ญัลกัษณต์วัอกัษรแสดงผลการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวจาํนวน 8 

อนัดบั โดยเร่ิมจาก AAA ซ่ึงเป็นอนัดบัเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอนัดบัตํา่สุด โดยตราสารหน้ีระยะกลางและ

ยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้ นไป และแต่ละสญัลกัษณมี์ความหมายดงัน้ี 

 

AAA - อนัดบัเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงตํา่ท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ   

     

AA - มีความเส่ียงตํา่มาก บริษทัมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูมาก แต่อาจ

ไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่น

ระดบั AAA   

     

A - มีความเส่ียงในระดบัตํา่ บริษัทมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูง แต่อาจไดร้บั

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกวา่อนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูง

กว่า  

     

BBB - มีความเส่ียงในระดบัปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์

เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมี

ความสามารถในการชาํระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเม่ือเทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่า  

     

อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจาํแนกความแตกต่างของ

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 



กองทุนเปิดดชันีพนัธบตัรไทยเอบีเอฟ                                                                                                     33 

 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์ จาํกดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวของตราสารหน้ี  แบ่งไดด้งัน้ี 

 

อนัดบัเครดิตในระดบัน่าลงทุน (Investment Grade) 

’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงสุด และมีความเส่ียงตํา่ท่ีสุด มีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและ

คืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม

อื่นๆ  

 

‘AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงตํา่มาก มีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืน

เงินตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ 

มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบั AAA   

 

‘A’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือสูงและมีความเส่ียงตํา่ มีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์ูง แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกวา่อนัดบั

เครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกวา่  

 

’BBB’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกบัตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัท่ีสูงกว่า มี

ความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทาง

ธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชาํระหน้ีท่ีออ่นแอลงเม่ือเทียบกบั

อนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกวา่ อนัดบัเครดิตน้ีเป็นอนัดบัเครดิตตํา่สุดในกลุ่มของอนัดบัเครดิตในระดบัน่า

ลงทุน 

 

อนัดบัเครดิตสนับสนุน (Support Ratings) 

‘1’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั A- 

 

‘2’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั BBB- 

 

อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจาํแนกความแตกต่างของ

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสั้นสาํหรบัประเทศไทย 

 

F1(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถขัน้สูงสุดในการชาํระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารตรงตามกาํหนดเม่ือเปรียบเทียบกบั 

ผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใตอ้นัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศซ่ึงกาํหนดโดยฟิทช ์ 

โดยอนัดบัความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบใหส้าํหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เม่ือเปรียบเทียบ

กบั 

ผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั และโดยปกติแลว้จะกาํหนดใหก้บัตราสารทางการเงินท่ีออกหรือคํ้าประกนั 

โดยรฐับาล ในกรณีท่ีมีระดบัความน่าเช่ือถือสูงเป็นพิเศษ จะมีสญัลกัษณ ์“+” แสดงไวเ้พิ่มเติมจากอนัดบัความ

น่าเช่ือถือท่ีกาํหนด  

 

F2(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามเง่ือนไขทางการเงินตามกาํหนดเวลาในระดบัท่ีน่าพอใจเม่ือ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหน้ีอื่นในประเทศเดียวกนั อยา่งไรก็ดี ระดบัของความน่าเช่ือถือดงักล่าวยงัไม่อาจ

เทียบเท่ากบักรณีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสูงกวา่  

 

F3(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามกาํหนดเวลาในระดบัปานกลาง

เม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั อยา่งไรก็ดี ความสามารถในการชาํระ

หน้ีดงักล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้ นไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวา่ตราสารท่ีไดร้บั

การจดัการจดัอนัดบัท่ีสูงกวา่ 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวสาํหรบัประเทศไทย 

AAA (tha) 

’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สงูสุดของอนัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศไทย ซ่ึงกาํหนดโดยฟิทช ์

โดยอนัดบัความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เม่ือเปรียบเทียบกบัผู้

ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลว้จะกาํหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือคํ้า

ประกนัโดยรฐับาล 

 

AA (tha) 

’AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงมากเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย  

โดยระดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขัน้น้ีต่างจากผูอ้อกตราสารหรือตราสารหน้ีอื่นท่ีไดร้บัการจดั

อนัดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

 

A (tha) 

’A’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อยา่งไร

ก็ดี การเปล่ียนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระหน้ี

โดยตรงตามกาํหนดของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกวา่ตราสารอื่นท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือใน

ประเภทท่ีสูงกว่า 

 

BBB (tha) 

’BBB’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้ปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอืน่ในประเทศไทย อยา่งไรก็

ดี  

มีความเป็นไปไดม้ากวา่การเปล่ียนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ

ความสามารถในการชาํระหน้ีไดต้รงตามกาํหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกวา่ตราสารหน้ีอื่นท่ี

ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

 

เคร่ืองบ่งช้ีพิเศษสาํหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเช่ือถือทุกอนัดบั เพื่อแยกความ

แตกต่างออกจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัสากล เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไวเ้พิ่มเติม

ต่อจากอนัดบัความน่าเช่ือถือสาํหรบัประเทศหน่ึงๆ เพื่อแสดงถึงสถานะยอ่ยโดยเปรียบเทียบกนัภายในอนัดบั

ความน่าเช่ือถือขัน้หลกั ทั้งน้ี จะไม่มีการระบุสญัลกัษณต่์อทา้ยดงักล่าวสาํหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถืออนัดบั 

”AAA(tha)” หรืออนัดบัท่ีตํา่กวา่ “CCC(tha)” สาํหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว  
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Moody’s 

 

Aaa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Aaa มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้บัจาก Moody’s บริษัทผูอ้อกตรา

สารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

Aa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Aa แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงสุด

เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 

และส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกว่ากลุ่มท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงกว่า อยา่งไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตรา

สารยงัคงมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูง 

 

Baa 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Baa มีความปลอดภยัพอสมควร อยา่งไรก็ดีการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มวา่จะทาํใหค้วามสามารถในการชาํระหน้ีของบริษัทผู้

ออกตราสารลดลง 

 

Ba 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Ba มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการชาํระหน้ีน้อย

กว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัตํา่กวา่ อยา่งไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความเส่ียงจาก

ความไม่แน่นอนในการดาํเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้ริษัทผูอ้อกตรา

สารไม่สามารถชาํระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการชาํระหน้ี

มากกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Ba แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการ

ชาํระหน้ีอยูใ่นปัจจุบนั ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน

ความสามารถในการชาํระหน้ี หรือความตั้งใจในการชาํระหน้ีของลูกหน้ี 

 

 

อนัดบัเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตวัเลข 1, 2 และ 3 ต่อทา้ย เพื่อจาํแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบั

เครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Moody’s 

 

Short-Term Bank Deposit Ratings  

การจดัอนัดบัเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย ์โดย Moody’s 

Moody’s ใชส้ญัลกัษณแ์สดงความสามารถในการชาํระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์ดงัน้ี 

 

P-1  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-1 สาํหรบัเงินฝากน้ัน มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตท่ีดีมาก 

ตลอดจนมีความสามารถท่ีแขง็แกร่งมากในการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-2  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-2 สาํหรบัเงินฝากน้ัน มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตท่ีดี และมี

ความสามารถท่ีแขง็แกร่งในการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-3  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-3 สาํหรบัเงินฝากน้ันจะมีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตในระดบัท่ี

ยอมรบัได ้และมีความสามารถท่ีเพียงพอต่อการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

NP  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบั “Not Prime”  สาํหรบัเงินฝากน้ัน มีคุณภาพเครดิตตํา่หรือน่ากงัวลและมี

ความไม่แน่นอนในความสามารถในการชาํระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Standard & Poor’s 

 

AAA 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ AAA มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้บัจาก Standard & Poor’s 

บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

AA 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ AA แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงสุด

เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 

และส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกว่ากลุ่มท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงกว่า อยา่งไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตรา

สารยงัคงมีความสามารถในการชาํระหน้ีสูง 

 

BBB 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB มีความปลอดภยัพอสมควร อยา่งไรก็ดีการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มวา่จะทาํใหค้วามสามารถในการชาํระหน้ีของบริษัทผู้

ออกตราสารลดลง 

 

BB  

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการชาํระหน้ีน้อย

กว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัตํา่กวา่ อยา่งไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความเส่ียงจาก

ความไม่แน่นอนในการดาํเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้ริษัทผูอ้อกตรา

สารไม่สามารถชาํระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการชาํระหน้ี

มากกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการ

ชาํระหน้ีอยูใ่นปัจจุบนั ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอน

ความสามารถในการชาํระหน้ี หรือความตั้งใจในการชาํระหน้ีของลูกหน้ี 

 

อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง CCC อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจาํแนกความแตกต่างของ

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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คาํเตือน/ขอ้แนะนาํ 

1. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใชอ้า้งอิง

ในอนาคต หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติม ผูล้งทุนสามารถขอรบัหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมไดท่ี้

บริษัทจดัการหรือผูจ้ดัจาํหน่าย หรือ www.kasikornasset.com 

2. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังน้ัน บริษัทจดัการจึงไม่มีภาระผูกพันในการ

ชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ ทั้งน้ี ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิดดัชนี

พนัธบตัรไทยไอบีเอฟไม่ไดข้ึ้ นอยูก่บัสถานะการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษัทจดัการ 

3. การลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งก่อนตดัสินใจลงทุน 

4. บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนใน

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด โดยบริษัท

จดัการจะจดัใหมี้ระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วย

ลงทุน ทั้งน้ี ผูท่ี้สนใจจะลงทุนท่ีตอ้งการทราบขอ้มูลการลงทุนเพื่อบริษัทจดัการในรายละเอียด สามารถขอดู

ขอ้มลูไดท่ี้บริษัทจดัการ และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

5. บริษัทจดัการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ

ประกาศต่าง ๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวใหบ้ริษัทจดัการ

ทราบ เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะสามารถกาํกบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

6. ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

(connected person) โดยบริษัทจดัการและการลงทุนตามอตัราส่วนท่ีกาํหนดในวตัถุประสงคก์ารลงทุน เป็น

ตน้ ไดท่ี้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ www.sec.or.th 

7. หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 2 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั และส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

8. การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือไดป้ระกนัราคา

หรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

 

http://www.sec.or.th/
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