
 
กองทุนเปดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ : กองทุนดัชนีพันธบัตรกองทุนแรกของประเทศไทย 
 
 บลจ.กสิกรไทย จํากัด (KAsset) ไดรับความไววางใจจากธนาคารกลางชาติตางๆ ในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกและ แปซิฟค 
หรือที่เรียกวา EMEAP (Executives’ Meeting of East Asia and Pacific Central Bank) จํานวน 11 แหง  ไดแก  ออสเตรเลีย จีน 
ฮองกง อินโดนีเซยี ญี่ปุน เกาหลี มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร นิวซีแลนด และ ธนาคารแหงประเทศไทย แตงตั้งใหเปนผูจัดการกองทุน
เปดดัชนีพนัธบตัรไทยเอบีเอฟ ซึ่งเปนกองทุนยอยในโครงการกองทุนพันธบัตรเอเชีย ระยะที่ 2 หรือที่รูจักกนัดีวา Asian Bond 
Fund 2 : ABF2 
 

สําหรับความเปนมาของกองทุนกองทุนพันธบัตรเอเชียนี้ เกิดจากการที่กลุมสมาชกิ EMEAP  ตองการพัฒนาตลาดพันธบัตรทั้งใน
ระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟค ใหมีสภาพคลองเพิ่มมากขึ้น จึงไดประกาศจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่ 1 
หรือ ABF1 ในเดือนมิถนุายน 2546 ซึ่งกองทุนดังกลาวลงทุนในทุนในพันธบัตรรฐับาลและกึ่งรัฐบาลของกลุมประเทศสมาชิก (ไมรวม
ออสเตรเลีย ญี่ปุนและนิวซีแลนด) ในเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ และประสบความสําเร็จเปนอยางดี ทาํใหกลุม EMEAP ขยายขอบเขตการ
ลงทุนไปยังพันธบัตรที่ออกเปนเงินสกุลทองถิ่นและไดประกาศจัดตัง้กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่ 2 ไปเมื่อเดือนธันวาคม 2547 ที่ผาน
มา 

 

  การดําเนินการของกองทุนเปดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ ในสวนที่ KAsset ไดรับมอบหมายใหเขามาเปนผูจดัการกองทุน 
แบงเปน 2 ระยะ คือ 
 

- ระยะแรก ดําเนนิการในรูปแบบกองทุนสวนบุคคล จัดตั้งขึ้นโดยเงินทุนของกลุมประเทศสมาชิก EMEAP เทานั้น  
- ระยะที่ 2 เปนการแปรรูปจากกองทุนสวนบุคคลเปนกองทุนเปดในรูป Exchange Traded Fund (ETF) และนําเขาจด

ทะเบียนซื้อขายบนกระดาน Bond Electronic Exchange (BEX) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549  
 

 กองทุนเปดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ ถือเปนนวัตกรรมทางการเงินของประเทศไทย เพราะเปนกองทุนดัชนีพันธบัตรกองทุน
แรกทีม่ีวิธีบริหารกองทุนเชิงรับ(Passive Management) เพื่อใหผลตอบแทนกอนหักคาธรรมเนียมและคาใชจายออกมาใกลเคียงกับดัชนี
อางอิงของ iBoxx ABF Thailand ของ International Index Company Limited (“IIC”)  ซึ่งเปนที่ยอมรับวา มีความโปรงใส และ
นาเชื่อถือ เนื่องจากราคาของตราสารหนี้ในดัชนอีางอิงดังกลาวจะรวบรวมจากผูรวมตลาดที่มีบทบาทจํานวนหลายราย จึงชวยสะทอน
ราคาของตลาดตราสารหนีไ้ดดีกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 
 

 แนวทางในการบริหารกองทนุกองทุนเปดดัชนีพนัธบัตรไทยเอบีเอฟ ของ KAsset นอกจากจะใชความชํานาญในการบรหิาร
การลงทุนในตลาดตราสารหนี้แลว ยังตองมีระบบการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงและการบริหารความเสี่ยงที่ดี โดยใชแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการบริหาร เพื่อทําการจัดสัดสวนการลงทุนที่เหมาะสมที่สุด 
 

 ประโยชนของการลงทุนกับกองทนุเปดดัชนีพันธบตัรไทยเอบีเอฟนี ้ ไมไดจํากัดอยูเพียง การที่ผูลงทุนจะไดซื้อกองทนุดัชนีตราสาร
หนี้ทีม่ีคาธรรมเนยีมในการจัดการต่ํา แตยังชวยใหผูลงทุนหลายทานมโีอกาสไดเขามาลงทุนในพันธบัตรดวยเงินลงทุนทีไ่มสูงจนเกิน
เอื้อมเหมือนกับการซื้อหรอืประมลูพันธบัตรดวยตนเอง อีกทัง้ยังเปดโอกาสใหผูลงทุนซื้อหนวยลงทุนไดที่ราคาตลาดระหวางวันและ
กําหนดราคาที่จะซื้อขายได ไมเหมือนกับการลงทนุผานกองทนุรวมทั่วไปทีต่องรอราคาปดสิ้นวัน 
 

  สําหรับทานที่สนใจการลงทุนในกองทุนตราสารหนีท้ี่มีความเสี่ยงต่ํา และมีโอกาสใหผลตอบแทนทีด่ีในระยะยาว โปรดติดตอ 
รายละเอียดตางๆ ของกองทนุนีไ้ดที ่ 
 

 บลจ. กสิกรไทย จํากัด 252/38-41 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 30-32 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 
10320 

o โทรศัพท : +66 (2) 673-3888 หรอื  e-mail มาที ่ka.customer@kasikornasset.com  หรือ  



o ดูขอมูลกองทุนคลิ๊กที่ Link http://www.kasikornasset.com/ka/mutualfund/fundfact.jsp?fundId=143 หรอื ดาวนโหลด
ขอมูลอืน่ๆคลิ๊ก ที่ http://www.kasikornasset.com/ka/mutualfund/download.jsp 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ฝายธุรกิจตลาดทนุ สํานักงานใหญ เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 
10140 

o โทรศัพท : +66 (2) 470 3274-6  
o โทรสาร : +66 (2) 470 2224  

 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
o โทรศัพท : +66 (2) 544 5740 (ลูกคาสถาบัน)  
o โทรศัพท : +66 (2) 544 8876 (ลูกคา Inter bank)  

 ธนาคารดอยซแบงก เอ จี สาขากรุงเทพฯ เลขที่ 208 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 10330  
o โทรศัพท : + 66 (2) 646 5000 

 ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น สาขากรุงเทพฯ 968 อาคารเอชเอสบีซี ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบาง
รัก กรุงเทพมหานคร  

o โทรศัพท : + 66 (2) 614 4861  
 

 
- ลักษณะสําคัญของกองทุน ABFTH คืออะไร 

• เปนกองทุนที่ตั้งขึ้นตามโครงการ ABF2 ซึ่งเปนความรวมมอืระหวางธนาคารกลาง 11 แหงในเอเชีย แปซิฟค  
• กองทุนนี้เปน ETF กองแรกในประเทศไทย ที่ลงทุนในดัชนีตราสารหนี้ ที่เนนตราสารภาครัฐของประเทศไทย โดยใชวธิีการบริหาร

แบบ Passive คือผูจัดการกองทุนบริหารเพื่อใหผลตอบแทนของกองทุน เคลื่อนไหวใกลเคียงกับดัชนีอางอิง iBoxx ABF 
Thailand Index ซึ่งคลายคลึงกับ Thai BDC Government Bond Index แตพัฒนาขึ้นมาโดย IIC หรือ International Index 
Company ซึ่งเปนบริษัทผูจัดทํา ดัชนีอางอิงของตราสารหนี้ชัน้นําที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยสถาบันการเงินชั้นนําของโลก  

 
- กองทุน ABFTH จะลงทุนในตราสารใดบาง 
 กองทุนนี้จะเนนลงทุนในตราสารที่เปนสวนประกอบของ iBoxx ABF Thailand Index ดังนั้นจะมีลักษณะของตราสารแบบ
เดียวกัน ซึ่ง iBoxx ABF Thailand Index ประกอบดวย พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย ตราสารหนีท้ี่ออกโดย
รัฐวิสาหกิจที่มีการจัดอันดับเครดติ โดย Fitch หรอื Moody’s หรือ  S&P เปนระดับ Investment Grade ขึ้นไป ทัง้นี้ตราสารหนี้ทั้งหมด
จะตองออกเปนสกุลเงินบาท  
 
- กองทุนรวมอีทีเอฟ ( Exchanged Traded Fund: ETF) คืออะไร 
 กองทุนรวมอีทีเอฟ เรียกใหส้ันๆ งายๆวา ETF มีนยิามตามกฎหมายวาเปน “กองทุนรวมเปดที่บริษทัจัดการกองทนุรวมกําหนดไว
ในโครงการจัดการกองทุนรวมวาบริษัทจะขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนเฉพาะกับผูรวมคาหนวยลงทุน (Participating Dealer) และจัด
ใหมีตลาดรอง (Organized market) สําหรับการซื้อขายหนวยลงทุนของผูลงทุนใด ๆ” โดยมีลักษณะสําคัญดังนี ้

• กองทุนขายหนวยลงทุนและรับซือ้คืนหนวยลงทุนของกองทุน กับ ผูรวมคาหนวยลงทุน เทานัน้ 
• ผูรวมคาหนวยลงทุน นําหนวยลงทุนทีซ่ื้อมาไปขายใหกับผูลงทุนรายยอยในตลาดรอง  
• ผูลงทุนรายยอยสามารถลงทุนในตลาดรองโดยสั่งซื้อขายกองทนุ ETF ในระหวางวันได (คลายกับการซื้อขายหุนในตลาด

หลักทรัพยฯ)แทนที่จะซือ้ขายหนวยลงทุนที่ราคาปดราคาเดียวโดยใชราคามูลคาหนวยลงทุนของวันทําการกอนหนา
อางอิงในการตัดสินใจตามแบบของกองทุนเปดทั่วไป 

• สวนใหญเปนกองทุนรวมดัชนีที่ลงทุนเพื่อใหผลตอบแทนเทียบเคยีงกับดัชนีที่กําหนด  



• การชําระคาซื้อและคารับซื้อคืนหนวยลงทุนระหวางผูรวมคาหนวยลงทุนกับกองทุนมักจะใชการชําระดวยหลักทรัพยที่
บริษัทจัดการกําหนดขึ้น (In-Kind) 

• การลงทุนในกองทุนประเภทนี้เทากับผูลงไดซื้อหลักทรัพยตางๆทีอ่ยูภายใตดัชนนีั้นๆ ดวยเงินลงทุนที่ไมสูง ซึ่งในกรณีของ 
ABFTH คือ การมีพันธบัตรหลายรุน หลายอาย ุ ที่ถูกรวบรวมไวในตระกราใบเดยีว จึงสะดวกกวาการลงทุนในพันธบัตร
ดวยตนเอง 

 - ขอดีของ ETF 
• คาใชจายและคาธรรมเนียมการจดัการของกองทนุต่ํามาก 
• สามารถซื้อ/ขายและ ติดตามขอมูลราคาซื้อขายไดตลอดทั้งวัน 
• ลดผลกระทบจากการซื้อ หรอื ขายหนวยลงทุนจากนักลงทุนรายใหญที่จะมากระทบกับนักลงทุนอื่น 
• กองทุนไมตองสํารองเงินสดมาก เนื่องจากเปน กลไกแบบ in-kind ซึ่งเลือกรับจาย เปนหลักทรัพย  จึงทําใหได

ผลตอบแทนเต็มเม็ดเต็มหนวย 
• มีสภาพคลองสงูเพราะสามารถซื้อขายไดในตลาดรอง 
• สวนใหญเปนกองทุนดัชนีซึ่งมนีโยบายการลงทุนชัดเจน ไมขึ้นกับการตัดสินใจของบุคคล 

 
- ขอจํากัดของกองทุนรวมตราสารหนี้ทัว่ไป 

• ราคาที่ซื้อ/ขายไดจะเปนเพียงราคา ณ ส้ินวัน 
• กองทุนลงทุนตองกันเงินสดไวในกรณีที่มีผูขายหนวยลงทุนคนื 
• ถามีผูขายหนวยคืนจํานวนมากๆ กองทุนอาจจาํเปนตองขายหลกัทรัพยออกในราคาที่ต่ํากวาที่ควร ทําใหราคามลูคา

หนวยลงทุน (NAV) ตกลงกวาที่ควรจะเปน 
• ผลการดําเนินงานของกองทนุสวนหนึ่งขึน้อยูการตัดสินใจและความสามารถของผูจัดการกองทุนในการเลือกตราสารที่จะ

ลงทุน ซึ่งอาจถูกหรือผิดกไ็ด 
 
- ผลตอบแทนของ ABFTH ตอผูลงทนุประเภทบุคคลเปนอยางไร ตองเสียภาษหีรือไม 

• ผลตอบแทนที่ไดรับมี 2 รูปแบบ 
o กําไรสวนตางของราคา 
o เงินปนผล ซึ่งจะจายไมเกินปละ 2 ครั้ง 

• เสียภาษีเชนเดียวกับการลงทุนในกองทุนรวมและตราสารทุนทั่วไป คือ 
o กําไรสวนตางไมเสียภาษี 
o เงินปนผลตองเสียภาษี 10% 

• ขอดีอีกขอของการลงทุนใน ABFTH คือผูลงทุนมีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงกวาการลงทุนในพันธบัตรโดยตรง ซึ่งจะตองเสีย
ภาษี 15% สําหรบักําไรสวนตางและดอกเบี้ย  

 
- ใครควรลงทุนใน ABFTH 

• ผูลงทุนระยะยาวทุกประเภท ทั้งนกัลงทุนทั่วไป บรษิัท องคกร ธรุกิจ และนักลงทนุสถาบัน 
• ผูลงทุนที่ตองการความเสี่ยงดานเครดิตต่ํา 
• นักลงทุนทั่วไปทีส่ามารถลงทุนไดในระยะยาวพอควร 
• นักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนที่มีความรูความชํานาญในการซือ้ขายตราสารหนี ้  ใชกองทุนนี้ในการลงทุนชวงปรับพอรตการ

ลงทุน 
• ธนาคารตางประเทศ เพราะสามารถใชเปน Capital Reserve สําหรับการเปดสาขา  



• ธนาคารไทย เพราะสามารถใชเปน หลักประกนัตามเกณฑการเปดสาขารอบนอกของธนาคารไทยได 
 
-  ABFTH มีประโยชนตอนักลงทุนรายยอยอยางไร? 

• สามารถลงทุนในตลาดพันธบัตรทีป่กติจะลงทุนไดเฉพาะผูลงทุนรายใหญ หรือ สถาบันการเงิน 
• กระจายความเสี่ยงในพันธบัตรจาํนวนหลายรุนโดยการซื้อหนวยลงทุน ทําใหใชเงินลงทุนจํานวนไมมาก 
• เปนทางเลือกสําหรับนักลงทุน โดยเฉพาะในสถานการณที่ ดอกเบี้ยเงินฝากต่ํา และ กําลังจะมีการยกเลิกการค้ําประกันเงินฝาก 
• ผูลงทุนซื้อหนวยลงทุนไดที่ราคาตลาดระหวางวัน กําหนดราคาที่จะซื้อจะขายได และเปนราคาที่เปลี่ยนแปลงระหวางวัน ไมตอง

รอราคาปดสิ้นวนั 
 
- สนใจลงทุนตดิตอไดที่ใดบาง? 

• สามารถซื้อไดที่สถาบันการเงินที่ KAsset แตงตั้ง 
• ถามีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับ บริษัทหลักทรัพย (บล.) อยูแลวสามารถซื้อขายไดทนัทีเชนเดียวกับ การซื้อขายหุนทั่วๆไป 
• ดังนั้นผูลงทุนทั่วไปไมสามารถซือ้ขายหนวยลงทนุไดโดยตรงที่ KAsset 
 
iBoxx is a registered trade mark of International Index Company Limited (IIC) and has been licensed for the use by 
KAsset. IIC dose not approve, endorse or recommend KAsset or KAsset’s Fund. This product is not sponsored, 
endorsed or sold by IIC and IIC makes no representation regarding the stability of investing in the product. 

 
 
 
 
 

คําเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนโปรดศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจลงทนุ 


