ขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563

หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
บรปษนทหลนกทรน พยย จนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
กสรเขข สรส วมตส อตข สนทรจรปต : ไดข รนบกสรรน บรอง CAC

กองทรนเปป ดดนชนชพนน ธบนตรไทยเอบชเอฟ
The ABF Thailand Bond Index Fund
ABFTH

• กองทรนรวมตรสสสรหนช ช
• กองทรนรวมอชทเช อฟ (ETF) • กองทรนรวมดนชนช (Index Fund)
• กองทรนรวมทชทลงทรนแบบมชควสมเสชทยงทนงช ในและตส สงประเทศ
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองททน ETF ทททลงททนสสวนใหญสในตราสารหนท นสกทลเงงนบาทเพพทอสรข างผลตอบแทนใหข ใกลข เคทยงกวบดวชนท iBoxx ABF
Thailand (Net of Tax) (ดวชนทอขางองง)
• ลงททนในตราสารหนท นสกทลเงงนบาททททออกโดยภาครวฐไทย รวฐบาลประเทศสมาชงก EMEAP หรพ อองคคกรระหวสาง
ประเทศ หรพ อตราสารทททเปป นสสวนประกอบดวชนทอขางองง
• กองททนลงททนในหลวกทรวพยคหรพ อทรวพยคสนง ทททเปป นสสวนประกอบของดวชนทอขางองง
• กองททนจะพยายามดดารงคสาความผวนผวนของผลตอบแทนของกองททนโดยเททยบกวบดวชนทอขางองง (ex-ante tracking
error) ไมสเกงน 0.50% ตสอปท
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
กลยททธคการบรง หารกองททนเชงงรวบ (Passive management strategy) โดยมทงส หววงใหข ผลตอบแทนของกองททนเคลพทอน
ไหวตามดวชนท iBoxx ABF Thailand (Net of Tax)
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
เนพทองจากกองททนลงททนในตราสารทททมทอายทยาว อาจทดาใหข นกว ลงททนสมญเสทยเงงนลงททนในระยะเวลาสวนน เนพทองดข วยความ
ผวนผวนของมมลคสาหนสวยลงททนและราคาซพ นอขายในตลาดรอง จจงเหมาะกวบผมขลงททนทททสามารถถพอครองหนสวยลงททนใน
ระยะยาว
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจดานวนเงงนทททแนสนอน หรพ อรวกษาเงงนตข นใหข อยมคส รบ
• ผมขลงททนทททตของการลงททนเฉพาะในตราสารหนท นทททมทคณ
ท ภาพดทสภาพคลสองสมงและมทความเสททยงจากความผวนผวนของ
ราคาตดทา เนพทองจากกองททนรวมนท นไมสถกม จดากวดโดยกฎเกณฑคใหข ตของลงททนในทรวพยคสนง ดวงกลสาวเชสนเดทยวกวบกองททนรวม
ตลาดเงงน
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสพอชท นชวนฉบวบเตปม หรพ อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรง ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมสเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท นดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองททนนท นไมสไดข ถกม จดากวดโดยกฎเกณฑคใหข ตของลงททนเฉพาะในตราสารทททมทความเสททยงตดทาเชสนเดทยวกวบกองททนรวมตลาดเงงน เชสน อาจมท
การลงททนในตราสารหนท นทททมทสภาพคลสองตดทา ซจงท อาจไมสสามารถซพ นอขายตราสารหนท นไดข ในเวลาทททตของการหรพ อในราคาทททเหมาะสม ดวงนวนน
จจงอาจมทความเสททยงสมงกวสากองททนตลาดเงงน
• กองททน ABFTH จดทะเบทยนซพ นอขายในตลาดหลวกทรวพยคแหสงประเทศไทย จจงทดาใหข ราคาหนสวยลงททน ABFTH ในตลาดหลวกทรวพยค
อาจมากกวสาหรพ อนข อยกวสามมลคสาหนสวยลงททนของกองททน (NAV) ซจงท ขจ นนอยมกส บว อทปสงคคอปท ทานในตลาดขณะนวนน

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชทยงของกองทรนรวม

ABFTH
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ปน จจนยควสมเสชทยงทชทสสส คนญ
ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (credit risk)
credit rating ตาม
national credit rating

ตดทา

สมง

อวนดวบความนสาเชพทอถพอสสวนใหญสของกองททน

Gov.bond/AAA

AA, A

BBB

ตสทสกวส ส BBB

unrated

หมายเหตท : แรเงากรณทททกองททนลงททนในอวนดวบความนสาเชพทอถพอ (credit rating) นวนนเกงนกวสา 20% ของ NAV

ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
อายทเฉลททยของทรวพยคสนง
ทททลงททน
ความผวนผวนของ
ผลการดดาเนงนงาน (SD)

ตดทา

ตสทสกวส ส 3 เดสอน

3 เดสอน ถถง 1 ปช

1 ปช ถถง 3 ปช

สมง
มสกกวส ส 5 ปช
(8.87 ปช )

3 ปช ถถง 5 ปช

ตดทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนถทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนจงท มากกวสา 10% ของ NAV รวมกวน
ตดทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนถทง (High Sector Concentration
Risk)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนจงท มากกวสา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววใน
หมวดอทตสาหกรรมรวม

ตดทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนจงท มากกวสา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววลง
รายประเทศรวม

ABFTH

ตดทา

<20%

20% - 50%

50% - 80%

สมง

> 80%
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ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)
ตดทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสส วน

ดรลยพปนปจ

ไมส ปของกนน

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
อพทน ๆ : -0.17%
เงงนฝาก
หรพ อตราสารเททยบเทสาเงงนฝาก
: 0.23%

(% NAV)

ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงงนเปป นผมขออก
ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง
หรพ อผมขคด นาประกวน : 0.30%

พวนธบวตรหรพ อตราสารหนท น
รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ
กระทรวงการคลวงคด นาประกวน
: 99.64%

กลรสมตรสสสรหนชทช ท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พวนธบวตรหรพ อตราสารหนท น รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ กระทรวงการคลวงคด นาประกวน
ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงงนเปป นผมขออก ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง หรพ อผมขคด นา
ประกวน
เงงนฝาก หรพ อตราสารเททยบเทสาเงงนฝาก
อพทน ๆ

(% NAV)
99.64%
0.30%
0.23%
-0.17%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563 ทวงนท
น น คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรหนชทช ท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พวนธบวตรรวฐบาล (GOVERNMENT BOND) (AAA)
พวนธบวตรธนาคารแหสงประเทศไทย (BOT BOND) (AAA)
พวนธบวตรทททคด นาประกวนโดยกระทรวงการคลวง (BOND WITH MOF.
GUARANTEED) (AAA)
ธ.เพพทอการสสงออกและนดาเขข าประเทศเกาหลท (KEXIM) (Aa2)
ธนาคารฮสองกงและเซททยงไฮข แบงกง นงคอรค ปอเรชวนท จดากวด (HSBC) (Aa3)

(% NAV)
84.03%
11.79%
3.82%
0.30%
0.23%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563 ทวงนท
น น คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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นสสช หนนกกสรลงทรนตสมอนนดนบควสมนส สเชสทอถสอ
ตรสสสรหนชใช นประเทศ
GOV/AAA/AAA(tha)

อวนดวบเครดงต

AA/AA(tha)

99.64%

0.53%

A/A(tha)

0.00%

BBB/BBB(tha)

0.00%

ตดทากวสา BBB

0.00%

unrated

0.00%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563
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คส สธรรมเนชยม
* คสาธรรมเนทยมมทผลกระทบตสอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวนน คทณควรพงจารณาการเรท ยกเกปบคสาธรรมเนทยมดวงกลสาวกสอนการลงททน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
2.80

สมงสทดไมสเกงน 2.5680

2.40
2.00
1.60
1.20

สมงสทดไมสเกงน 1.0700

สมงสทดไมสเกงน 1.0700

0.80
0.40
0.00

เกปบจรงง 0.1070

การจวดการ

เกปบจรงง 0.0428 สมงสทดไมสเกงน 0.1070 เกปบจรงง 0.0107 สมงสทดไมสเกงน 0.1070 เกปบจรงง 0.0300

ผมขดแม ลผลประโยชนค

นายทะเบทยน

คสาใชข จสายอพทนๆ

เกปบจรงง 0.1905

รวมคสาใชข จสาย

หมายเหตท : คสาใชข จาส ยอพทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาส สทดของกองททน
ในระยะแรกบรง ษวทจวดการจะเรท ยกเกปบคสาธรรมเนทยมการจวดการในอวตรา 0.1070% ตสอปท ของมมลคสาทรวพยคสนง สททธงของกองททน
ในกรณทททบรง ษวทจวดการจะเรท ยกเกปบคสาธรรมเนทยมการจวดการในอวตราทททสงม กวสา 0.1070% ตสอปท ของมมลคสาทรวพยคสนง สททธงของกองททนแตสไมสเกงน 1.07% ตสอ
ปท ของมมลคสาทรวพยคสนง สททธงของกองททน บรง ษวทจวดการตข องไดข รวบความเหปนชอบจากคณะกรรมการกดากวบดมแลกสอน ทวงนท
น น บรง ษวทจวดการจะประกาศใหข ผข ถม พอ
หนสวยลงททนทราบลสวงหนข าไมสนขอยกวสา 1 เดพอนกสอนววนบวงควบใชข
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คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คสาธรรมเนทยมการขายหนสวยลงททน (Front-end Fee)
คสาธรรมเนทยมการรวบซพ นอคพนหนสวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
ไมสมท

เกปบจรปง
ไมสมท

ไมสมท

ไมสมท

คสาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนสวยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คสาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนสวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คสาธรรมเนทยมการโอนหนสวยลงททน
คสาธรรมเนทยมอพทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกปบ
ตามทททจาส ยจรง ง

หมายเหตท : กองททนไมสเปง ดใหข มทการสวบเปลททยนหนสวยลงททน
คสาธรรมเนทยมการขายและคสาธรรมเนทยมการรวบซพ นอคพน คพอ Dilution Fee ซจงท ไดข แกส
1. คสาธรรมเนทยมทททเกงดขจ นนจากการทททกองททนอาจตข องซพ นอหรพ อขายหลวกทรวพยค (แลข วแตสกรณท) เมพทอผมขถพอหนสวยลงททนสวงท ซพ นอหนสวยลงททนภายหลวงระยะเวลาเสนอขายครวงน
แรกหรพ อสวงท ขายคพนหนสวยลงททน (แลข วแตสกรณท) ในอวตราไมสเกงน 1.0% ของมมลคสาหนสวยลงททน (เกปบจรง ง 0.2% ของมมลคสาหนสวยลงททน) ทว นงนท น กองททนโดยบรง ษวทจวดการ
จะเรท ยกเกปบคสาธรรมเนทยมดวงกลสาวจากผมขถพอหนสวยลงททนเมพทอมทการสวงท ซพ นอหนสวยลงททนหรพ อหวกจากมมลคสาหนสวยลงททนทททบรง ษวทจวดการตข องชดาระใหข กบว ผมขถพอหนสวยลงททน
เมพทอมทการสวงท ขายคพนหนสวยลงททน บรง ษวทอาจเปลททยนแปลงอวตราดวงกลสาวเพพทอใหข เหมาะสม โดยบรง ษวทจวดการจะประกาศการเปลททยนแปลงดวงกลสาวใหข ผข ถม พอหนสวยลงททน
ทราบทางหนวงสพอพงมพครายววนแหสงทข องถงทน 1 ฉบวบโดยพลวน
2. คสาธรรมเนทยมทททเกงดขจ นนจากการทททกองททนอาจตข องรวบซพ นอคพนหนสวยลงททนเมพทอผมขถพอหนสวยลงททนสวงท ขายคพนหนสวยลงททนกวบบรง ษวทจวดการในววนทดาการรวบซพ นอคพนพงเศษ
ทว นงนท น กองททนโดยบรง ษวทจวดการจะหวกคสาธรรมเนทยมดวงกลสาวจากมมลคสาหนสวยลงททนทททบรง ษวทจวดการตข องชดาระใหข กบว ผมขถพอหนสวยลงททน ในระยะแรกกองททนจะเรท ยกเกปบ
คสาธรรมเนทยมดวงกลสาวในอวตรารข อยละ 5.0 ของมมลคสาหนสวยลงททน ทวงนท
น น บรง ษวทจวดการอาจเปลททยนแปลงอวตราดวงกลสาวเพพทอใหข เหมาะสม โดยจะตข องไมสเกงน 10% ของ
มมลคสาหนสวยลงททน ในการเปลททยนแปลงอวตราดวงกลสาว บรง ษวทจวดการจะตข องไดข รวบความเหปนชอบจากคณะกรรมการกดากวบดมแลและจะประกาศการเปลททยนแปลงใหข ผข ม
ถพอหนสวยลงททนทราบทางหนวงสพอพงมพครายววนแหสงทข องถงทน 1 ฉบวบโดยพลวน
บรง ษวทจวดการสงวนสงทธงททจะลดหยสอน หรพ อยกเวข น Dilution Fee ใหข กบว ผมขสงวท ซพ นอหนสวยลงททนหรพ อผมขถพอหนสวยลงททนตามมมลคสาการซพ นอขายหนสวยลงททน ตามระยะเวลา
การถพอครองหนสวยลงททน หรพ อการสวงท ซพ นอ หรพ อสวงท ขายคพนหนสวยลงททน (แลข วแตสกรณท) หรพ อลดหยสอน ทว นงนท น บรง ษวทจวดการจะประกาศหลวกเกณฑคการยกเวข นหรพ อลดหยสอน
ทททเหมาะสมใหข ทราบโดยทววท กวน โดยจะปง ดประกาศไวข ททสดานวกงานของบรง ษวทจวดการ

ABFTH
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดดาเนงนการในอดทต มงไดข เปปนสงงท ยพนยวนถจงผลการดดาเนงนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนช iBoxx ABF Thailand (Net of Tax)
* กส อนวนนทชท 1 ต.ค.2563 ใชข iBoxx ABF Thailand Index และไดข เชสทอมตส อกนบดนชนชชชวนดปน จจรบนนตนงช แตส วนนทชท 1
ต.ค.2563
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
14.00%

13.14%12.90%

12.00%
10.00%

8.58% 8.55%

% ตส อปช

8.00%
4.96% 5.26%

6.00% 4.88% 4.98%
3.11% 3.25%

4.00%
2.00%
0.00%

2554

2555

2.30% 2.31%

2556

4.77% 5.01%
2.59% 2.83%

1.49% 1.80%
2557

2558

กองททน

2559

1.10% 1.20%
2560

2561

2562

2563

ดวชนทชท นววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตวงน กราฟจะแสดงผลการดดาเนงนงานตวงแตส
น วนว จวดตวงกองทท
น
นจนถจงววนทดาการสทดทข ายของปท ปฏงทงนนวนน

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -6.88%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขถนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 2.88% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขถนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ 0.31% ตส อปช
6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Long Term General Bond
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 ธนนวสคม 2563
ABFTH
ตววชท นววด
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชท นววด *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

2.59
2.83
4.20
4.08

1.48
1.37
1.27
1.30

1.56
1.31
1.54
1.56

2.59
2.83
4.20
4.08

5.49
5.53
3.24
3.11

4.54
4.67
2.88
2.76

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
4.64
4.76
2.51
2.35

5.09
5.26
3.81
3.71

หมายเหตท : * รข อยละตสอปท
วงธทการคดานวณผลการดดาเนงนงานของกองททนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดดาเนงนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรง ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
ABFTH
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Long Term General Bond ณ วนนทชท 30 ธนนวสคม 2563
หมสยถถง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน ABFTH
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรค เซปนตคไทลคทท 5

2.07

6.32

3.35

5.14

4.46

4.01

เปอรค เซปนตคไทลคทท 25

1.54

2.12

2.75

3.67

3.87

3.73

เปอรค เซปนตคไทลคทท 50

1.25

1.74

2.54

2.16

3.13

3.37

เปอรค เซปนตคไทลคทท 75

1.09

1.52

1.71

1.20

2.84

3.01

เปอรค เซปนตคไทลคทท 95

0.97

1.13

0.59

1.07

2.62

2.72

ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช

5 ปช

10 ปช

Peer Percentile
เปอรค เซปนตคไทลคทท 5

0.53

0.67

1.87

1.92

2.07

1.52

เปอรค เซปนตคไทลคทท 25

0.65

0.83

2.12

2.51

3.16

2.03

เปอรค เซปนตคไทลคทท 50

0.98

1.04

2.40

3.93

4.53

2.66

เปอรค เซปนตคไทลคทท 75

1.27

1.41

3.37

5.12

4.83

3.29

เปอรค เซปนตคไทลคทท 95

2.41

3.61

6.36

5.14

5.06

3.80

ABFTH
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมสเกงนปท ละ 2 ครวงน ในอวตราไมสตดทากวสารข อยละ 50 ของการเพงทมขจ นนในสงนทรวพยคสทท ธงจากการดดาเนงนงานของ
กองททนประจดาแตสละรอบปท บวญชท
ครวงน ททท
ววนปง ดสมทดทะเบทยน
ววนจสายเงงนปว นผล
เงงนปว นผลตสอหนสวย (บาท)
30
16 ธวนวาคม 2563
25 ธวนวาคม 2563
13.00
29
15 มงถนท ายน 2563
25 มงถนท ายน 2563
14.00
28
16 ธวนวาคม 2562
25 ธวนวาคม 2562
29.00
27
18 มงถนท ายน 2562
25 มงถนท ายน 2562
11.00
26
17 ธวนวาคม 2561
25 ธวนวาคม 2561
4.00
25
15 มงถนท ายน 2561
25 มงถนท ายน 2561
2.00
24
15 ธวนวาคม 2560
25 ธวนวาคม 2560
20.00
23
15 มงถนท ายน 2560
22 มงถนท ายน 2560
7.00
30 พฤศจงกายน 2559
23 ธวนวาคม 2559
3.37
22
21
31 พฤษภาคม 2559
14 มงถนท ายน 2559
15.00
จสายเงงนปว นผล ทวงหมดจด
น
านวน 30 ครวงน รวมเปป นเงงน 491.73 บาท

ผมขดมแลผลประโยชนย

ธนาคารฮสองกงและเซททยงไฮข แบงกง นงคอรค ปอเรชวนท จดากวด

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

23 กทมภาพวนธค 2549

ขนสดกองทรน
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
ซสททอกช ววและขสยคส
นหนส8.30
วยลงทร
น น.
นทดาการ เวลา
น. - 15.30

10,879.62 ลข านบาท

ดมรายละเอทยดเพงทมเตงม
ดมรายละเอทยดเพงทมเตงม

ดมมมรลายละเอท
ทมเตงม นอครวงน แรก
ดมรายละเอทยดเพงทมเตงม
คสาขวนตด
น ยทาดเพง
ของการซพ
ดเพงทมเตงม นอครวงน ถวดไป
ดมรายละเอทยดเพงทมเตงม
มมดมลรคสายละเอท
าขวนตด
น ยทาของการซพ
หมายเหตท: บรง ษวทจวดการไดข กดาหนดจดานวนหนสวยลงททนขวนตด
น ทาในการสวงท ซพ นอหนสวยลงททนของผมขลงททน
รายใหญสในแตสละกลทมส ไวข ดงว นท น
(1) ผมขรสวมคข าหนสวยลงททน 1 หนสวยซพ นอ
(2) ผมขดแม ลสภาพคลสองในตลาดรอง 1 หนสวยซพ นอ
(3) EMEAP 1 หนสวยซพ นอ
กรณทททผข ลม งททนรายใหญสสงวท ซพ นอหนสวยลงททนเกงนกวสาจดานวนหนสวยลงททนขวนตด
น ทาในการสวงท ซพ นอหนสวยลง
ททน บรง ษวทจวดการสงวนสงทธงททจะพงจารณารวบคดาสวงท ซพ นอหนสวยลงททนสสวนทททเกงนนวนนเปปนจดานวนตดทากวสา
1 หนสวยซพ นอไดข บรง ษวทจวดการอาจพงจารณากดาหนดจดานวนหนสวยลงททนขวนตด
น ทาในการสวงท ซพ นอหนสวยลง
ททนเปปนอยสางอพทนไดข ผมขลงททนทววท ไปสามารถซพ นอหนสวยลงททนไดข กบว ผมขลงททนรายใหญส ตามหลวกเกณฑค
เงพทอนไข และวงธทการทททผข ลม งททนรายใหญสกดาหนดหรพ อซพ นอหนสวยลงททนไดข ในตลาดหลวกทรวพยคแหสง
ประเทศไทย

ททกววนทดาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

ทดาการ เวลา
ววททนกทดววานการขายคพ
น 8.30 น. - 15.30 น. ททกววนทดาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคสาขวนตด
น ทาของการขายคพน
ดมรายละเอทยดเพงทมเตงม

ABFTH

ไมสกดาหนด
15,000 ลข านบาท
1,362.4136 บาท/หนสวย
าการนอเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ททกววนทดาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววททนกววทดนาทดการซพ
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หมายเหตท: บรง ษวทจวดการไดข กดาหนดจดานวนหนสวยลงททนขวนตด
น ทาในการรวบซพ นอคพนหนสวยลงททนจากผมขลง
ททนรายใหญสในแตสละกลทมส ไวข ดงว นท น
(1.1) ผมขรสวมคข าหนสวยลงททน 1 หนสวยรวบซพ นอคพน
(1.2) ผมขดแม ลสภาพคลสองในตลาดรอง 1 หนสวยรวบซพ นอคพน
(1.3) EMEAP 1 หนสวยรวบซพ นอคพน
(1.4) ผมขลงททนทววท ไป
เนพทองจากบรง ษวทจวดการไมสรวบซพ นอคพนหนสวยลงททนจากผมขลงททนทววท ไป ดวงนวนน ผมขลงททนทววท ไปจะตข องขาย
หนสวยลงททนกวบผมขลงททนรายใหญสหรพ อในตลาดรองตราสารหนท น กรณทททผข ลม งททนรายใหญสสงวท ขายคพน
หนสวยลงททนเกงนกวสาจดานวนหนสวยลงททนขวนตด
น ทาในการสวงท ขายคพนหนสวยลงททน บรง ษวทจวดการสงวน
สงทธงททจะพงจารณารวบคดาสวงท ขายคพนหนสวยลงททนสสวนทททเกงนนวนนเปปนจดานวนตดทากวสา 1 หนสวยรวบซพ นอคพน
ไดข บรง ษวทจวดการอาจพงจารณากดาหนดจดานวนหนสวยลงททนขวนตด
น ทาในการรวบซพ นอคพนหนสวยลงททนเปปน
อยสางอพทนไดข
ยอดคงเหลพอขวนตด
น ทา
ไมสกดาหนด
ระยะเวลาการรวบเงงนคสาขายคพน

T+3 คพอ 3 ววนทดาการหลวงจากววนทดารายการขายคพน
(ประกาศ NAV T+1)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคสาทรวพยคสนง รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

คทณสารวช อรทณากมร (ผมขจดว การกองททนตราสารหนท น), เรงท มบรง หาร 4 มกราคม 2564

ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

ธนาคารกสงกรไทย จดากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยค กสงกรไทย จดากวด (มหาชน)

ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรง ษวทหลวกทรวพยคจดว การกองททนกสงกรไทย จดากวด
ทททอยมส : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชวนน 6 และ 12 ถนนพหลโยธงน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทค : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกสอใหข เกงดความขวดแยข งทางผลประโยชนคไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองททนสงวนสงทธงททจะไมสเสนอขายหนสวยลงททนของกองททนกวบหรพ อเพพทอประโยชนคของประเทศ
สหรวฐอเมรง กา พลเมพองสหรวฐอเมรง กา หรพ อผมขททมทถงทนฐานอยมใส นสหรวฐอเมรง กา หรพ อบทคคลซจงท
โดยปกตงมทถงทนทททอยมใส นสหรวฐอเมรง กา รวมถจงกองทรวพยคสนง ของบทคคลดวงกลสาวและบรง ษวทหรพ อ
หข างหทขนสสวนซจงท จวดใหข มทขจ นนและดดาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรง กา

ABFTH

ยข อนหลวง 1 ปท เทสากวบ 64.61%
(กรณทกองททนจวดตว นงไมสถงจ 1 ปท จะแสดงคสาตวงแตส
น จดว ตวงกองทท
น
น)
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- การลงททนในหนสวยลงททนไมสใชสการฝากเงงน รวมทวงไมส
น ไดข อยมภส ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงงนฝาก จจงมทความเสททยงจากการลงททน
ซจงท ผมขลงททนอาจไมสไดข รวบเงงนลงททนคพนเตปมจดานวน
- ไดข รวบอนทมตว งจดว ตวงน และอยมภส ายใตข การกดากวบดมแลของสดานวกงาน ก.ล.ต
- การพงจารณารสางหนวงสพอชท นชวนในการเสนอขายหนสวยลงททนของกองททนรวมนท นมงไดข เปปนการแสดงวสาสดานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถจง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสพอชท นชวนของกองททนรวม หรพ อ ไดข ประกวนราคาหรพ อผลตอบแทนของหนสวยลงททนทททเสนอขายนวนน
ทวงนท
น น บรง ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสพอชท นชวนสสวนสรทปขข อมมลสดาควญ ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดดาเนงนการของกองททนรวมและขอรวบรองวสาขข อมมลดวงกลสาวถมกตข อง ไมสเปปนเทปจ
และไมสทดาใหข ผข อม พทนสดาควญผงด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถจง การพงจารณาจากอวนดวบความนสาเชพทอถพอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซจงท เปปนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชดาระหนท น โดยพงจารณาจากผลการดดาเนงนงานทททผาส นมาและฐานะการเงงน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยสอ ดวงตสอไปนท น
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นสาลงททน

ระดวบทททตดทากวสา
นสาลงททน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คสสอธปบสย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

A

A(tha)

A

A

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสททยงปานกลางทททจะไมสสามารถชดาระหนท นไดข ตามกดาหนด

ตดทากวสา
BBB

ตดทากวสา
BBB(tha)

ตดทากวสา
Baa

ตดทากวสา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมสสามารถชดาระหนท นไดข ตามกดาหนด

อวนดวบเครดงตสมงทททสดท มทความเสททยงตดทาทททสดท ทททจะไมสสามารถชดาระหนท น
ไดข ตามกดาหนด
อวนดวบเครดงตรองลงมาและถพอวสามทความเสททยงตดทามากทททจะไมสสามารถ
ชดาระหนท นไดข ตามกดาหนด
ความเสททยงตดทาทททจะไมสสามารถชดาระหนท นไดข ตามกดาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท นยซจงท ขจ นนกวบปว จจวยภายนอก เชสน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน
ปว จจวยทางการเมพองทวงในและตส
น
างประเทศ เปปนตข น โดยราคาตราสารหนท นจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท นย เชสน หากอวตราดอกเบท นยในตลาดเงงนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขจ นน อวตราดอกเบท นยของตราสารหนท นทททออกใหมสกปจะสมงขจ นนดข วย ดวงนวนนราคา
ตราสารหนท นทททออกมากสอนหนข าจะมทการซพ นอขายในระดวบราคาทททตดทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยคสนง ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวสากองททนรวมทททมท portfolio duration ตดทากวสา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถจง ความเสททยงทททมลม คสาของหลวกทรวพยคททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพงทมขจ นนหรพ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชสน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน ปว จจวยทางการเมพองทวงในและตส
น
างประเทศ เปปนตข น ซจงท พงจารณาไดข จากคสา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาส SD สมง แสดงวสากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยคสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถจง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตสอมมลคสาของหนสวยลงททน เชสน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงงนดอลลารค ในชสวงทททเงงนบาทอสอน แตสขายทดากดาไรในชสวงทททบาทแขปง กองททนรวม
จะไดข เงงนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชสวงทททบาทแขปงและขายทดากดาไรในชสวงทททบาทอสอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขจ นนกวสาเดงมดข วยเชสนกวน ดวงนวนน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจจงเปปนเครพท องมพอสดาควญในการบรง หารความเสททยงดวง
กลสาว ซจงท ทดาไดข ดงว ตสอไปนท น
- ปของกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงททนไมสมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สสวนการปของกวนความเสททยงไวข อยสางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนพทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขจ นนอยมกส บว ดทลยพงนงจของผมขจดว การกองททนรวมในการพงจารณาวสาจะปของกวนความเสททยงหรพ อไมส
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนถทง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวสา 10% ของ NAV รวมกวน ซจงท หากเกงดเหตทการณคททสงส ผลกระทบตสอการดดาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน
หรพ อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลสาว กองททนอาจมทผลการดดาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวสากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนถทง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวสา 20% ของ NAV รวมกวน ซจงท หากเกงดเหตทการณคททสงส ผลกระทบตสออทตสาหกรรมนวนน กองททนดวง
กลสาวอาจมทผลการดดาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวสากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนถทง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนจงท มากกวสา 20% ของ NAV รวมกวน ซจงท หากเกงดเหตทการณคททสงส ผลกระทบตสอประเทศดวงกลสาว เชสน การเมพอง
เศรษฐกงจ สวงคม เปปนตข น กองททนดวงกลสาวอาจมทผลการดดาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวสา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรง มาณการซพ นอขายทรวพยคสนง ของกองททน
โดยคดานวณจากมมลคสาทททตดทากวสาระหวสางผลรวมของมมลคสาการซพ นอทรวพยคสนง กวบผลรวมของมมลคสาการขายทรวพยคสนง ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผสานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคสาทรวพยคสนง สททธงเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คพอ ความผวนผวนของสสวนตสางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท นววด ซจงท สะทข อนใหข เหปนถจง
ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท นววดของกองททนรวมวสามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดมากนข อยเพทยงใด เชสน หากกองททนรวมมทคาส
TE ตดทา แสดงวสา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดในอวตราทททตดทา ดวงนวนน กองททนรวมนท นจจงมทประสงทธงภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางองง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาส TE สมง แสดงวสาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท นววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวนน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปปนตข น
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