
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรงุศร ีจำกดั 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสำคญั Factsheet 

ขอ้มลู ณ วนัที่ 2 มถินุายน 2565 

กองทนุเปดิกรงุศรตีราสารหนี้ตา่งประเทศ 6M79-หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย (AI) 

KFFAI6M79 

 
หนว่ยลงทนุชนดิสะสมมลูค่า : KFYENJAI-A 

 
 

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม 

• กองทุนรวมตราสารหนี้ 
• กลุ่ม Miscellaneous 
 

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน 

• กองทุนลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ 
NAV โดยจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือศุกูก ที่ออก 
รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 
สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
หรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ( Investment Grade) 
ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยการทำสัญญา
ป้องกันความเส่ียงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเต็มจำนวน (fully hedge) 

• กองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการ

ของกองทุนรวม (buy-and-hold fund) 
 

ระดบัความเสีย่ง 

ตำ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง 

เสีย่งปานกลางคอ่นขา้งตำ่ 

ลงทนุในพนัธบตัรรฐับาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมตีราสาร  
non-investment grade/unrated ไมเ่กนิ 20% ของ NAV 

ข้อมูลกองทุนรวม 

วันจดทะเบียนกองทุน: 14 มิถุนายน 2565 
วันเริ่มต้น class: ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล:  ไม่จ่าย 
อายุกองทุน:  ประมาณ 6 เดือน 

ผูจ้ดัการกองทนุรวม  

นายพงศ์สัณห์ อนุรัตน์ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2565 

นายจาตุรันต์ สอนไว ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2565 
 

ดัชนีชี้วัด : 
ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพื่อให้ได้
ผลตอบแทนที ่คาดหว ังตามระยะเวลาที ่กำหนด จ ึงไม ่จำเป ็นต้อง
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด 

 

คำเตือน 
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน 
• ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได ้เป ็นสิ ่งย ืนยันถึงผลการ

ดำเนินงานในอนาคต 

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรองจาก CAC 
 

“ผู้ลงทนุสามารถศกึษาเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งได้ใน
หนงัสอืชีช้วนฉบบัเตม็” 

หนงัสอืชีช้วนฉบบัเตม็ 

 
www.krungsriasset.com 

 

หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย 

IPO : วนัที ่7 – 13 มถินุายน 2565 
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ข้อมูลเชิงสถิติ 
Maximum Drawdown - 
Recovering Period - 
FX Hedging 100% 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน - 
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ 6 เดือน 
 
 
 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

คา่ธรรมเนยีม สูงสดุไมเ่กนิ เกบ็จริง 
การจัดการ 1.60 * 
รวมค่าใช้จ่าย 1.95 * 

หมายเหตุ: *บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการจากอัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่
กองทุนเข้าลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบใน
ภายหลังจากได้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว  

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากผูถ้อืหนว่ย (% ของมลูคา่ซื้อขาย) 

คา่ธรรมเนยีม สูงสดุไมเ่กนิ เกบ็จริง 
การขาย ไม่มี ไม่มี 
การรับซื้อคืน ไม่มี ไม่มี 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่มี ไม่มี 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่มี ไม่มี 
การโอนหน่วย 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย  10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย 

หมายเหตุ:  
1.  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็น

อัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 
2.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทย์ หรือ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 

การซือ้หนว่ยลงทนุ การขายคนืหนว่ยลงทนุ 

วนัทำการซือ้: ระหว่างวันที ่7 – 13 
มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ 
จะรับชำระเป็นเช็ค
จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน
2565 เท่านัน้ 

วันทำการขายคืน: กองทุนนี้ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบ
ปกติระหว่างอายุโครงการ และจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
โดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิด
กรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) (กองทุน
ปลายทาง) ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ทั้งนี้  
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 
ภายหลังจากการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ในว ันทำการถัดไป ดังน ั ้น ผ ู ้ถ ือหน่วยลงทุนสามารถ
ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไปยังกองทุนอื่นได้ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
หนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่บริษัทจัดการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู ้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ดำเนินการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไป
ยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) 
ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วย
ลงท ุนอ ัตโนม ัต ิของกองท ุนเป ิดกร ุ งศร ีตราสารหนี้
ต่างประเทศ 6M79-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) พร้อม
กับจำนวนหน่วยลงทุนในส่วนที ่เหลือทั ้งหมดของผู ้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายในวันที่สิ้นสุดอายุโครงการ และชำระ
เงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายในวันทำการถัดไป โดยถือว่าบริษัทจัดการ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

เวลาทำการ: 08.30 – 15.30 น. 
การซือ้ครัง้แรกขัน้ตำ่: 510,000 บาท 

การซือ้ครัง้ถดัไปขัน้ตำ่: 2,000 บาท 

 

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 

Country %NAV 

1. …… …% 

2. …… ..% 
  
  
  

 
 
 
 

ทรพัยส์ินทีล่งทนุ 5 อนัดบัแรก * 
Holding % NAV 
1. เงนิฝากธนาคารประเภทประจำของ

Agricultural Bank of China (ABC) 
สาขาฮอ่งกง 

19.00% 

2.  เงินฝากธนาคารประเภทประจำของ
Doha Bank (DHBK) 

18.00% 

3.  เงินฝากธนาคารประเภทประจำของ
Bank of China (BOC) สาขามาเก๊า 

18.00% 

4.  เงินฝากธนาคารประเภทประจำของ
The Commercial Bank of Qatar 
(CBQ) 

17.00% 

5. บัตรเง ินฝากแบบมีระยะเวลาของ 
Saudi National Bank (SNB) ส าข า
สิงคโปร์ 

14.00% 

6. เงินฝากธนาคารประเภทประจำของ 
Masraf Al Rayan QPSC (MARK) 

14.00% 

 
 
 

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ* 
Country % NAV 
1. กาตาร์ 49.00% 
2. จีน 37.00% 
3. ซาอุดีอาระเบีย 14.00% 
 
 
 
 

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอตุสาหกรรม* 
Sector % NAV 
กลุ่มธนาคาร 100.00% 
 
 
 
 

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับ 
ความน่าเชือ่ถอื (%) * 

 national international 
A - 100.00% 

หมายเหตุ: *ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงคาดการณ์การ
ลงทุน ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลง
ได ้

 
 

การจัดสรรการลงทุนในผูอ้อกตราสาร  
5 อนัดบัแรก * 

Issuer % NAV 
1. Agricultural Bank of China (ABC) 

สาขาฮอ่งกง 
19.00% 

2.  Doha Bank (DHBK) 18.00% 
3.  Bank of China (BOC) สาขามาเก๊า 18.00% 
4.  The Commercial Bank of Qatar 

(CBQ) 
17.00% 

5. Saudi National Bank (SNB) ส าข า
สิงคโปร์ 

14.00% 

6. Masraf Al Rayan QPSC (MARK) 14.00% 
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รายละเอยีดของตราสารที่คาดวา่จะลงทนุ 

ตราสารทีล่งทนุ (1) 

อนัดบัความนา่เชือ่ถอืของ 
ตราสาร/ผูอ้อกตราสาร (6) 

ประมาณการ
ผลตอบแทน 
ของตราสาร  

(ตอ่ป)ี (2) 

สดัสว่น 
การลงทนุ  

(1) 

ประมาณการ
ผลตอบแทนที ่
กองทนุจะไดร้บั  

(ตอ่ป)ี (1) 
National  
rating 

International 
rating 

เงินฝากธนาคารประเภทประจำของ Doha Bank (DHBK) - กาตาร ์  A-/Fitch 0.77% 18% 0.14% 
เงินฝากธนาคารประเภทประจำของ Bank of China (BOC)  
สาขามาเกา๊ - จีน 

 A/Fitch 0.64% 18% 0.12% 

บัตรเงินฝากแบบมีระยะเวลาของ Saudi National Bank (SNB)  
สาขาสิงคโปร์ - ซาอุดีอาระเบีย 

 A-/Fitch 0.63% 14% 0.09% 

เงินฝากธนาคารประเภทประจำของ Masraf Al Rayan QPSC (MARK) - 
กาตาร ์

 A1/Moody's 0.60% 14% 0.08% 

เงินฝากธนาคารประเภทประจำของ Agricultural Bank of China (ABC) 
สาขาฮ่องกง - จีน 

 A/Fitch 0.53% 19% 0.10% 

เงินฝากธนาคารประเภทประจำของ The Commercial Bank of Qatar 
(CBQ) - กาตาร ์

 A-/Fitch 0.51% 17% 0.09% 

รวม 0.62% 
ประมาณการค่าใช้จา่ยกองทุน (3), (5) (0.12%) 
ประมาณการผลตอบแทนที่ผูถ้ือหนว่ยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี) (4) 0.50% 
ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ) 6 เดือน 

หมายเหตุ :  
(1)   บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเ ป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ 

ผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรพัย์สินที่ลงทนุเปลี่ยนแปลงไปอยา่งมีนยัสำคัญ ทั้งนี้ ตราสารที่คาดว่าจะลงทนุอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตราสาร/ผู้ออกตราสารอืน่ หรือ
เพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น เช่นธ.Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), ธ.Industrial and Commercial Bank of China Asia (ICBC Asia), ธ.Bank of 
East Asia (BEA), ธ .China Construction Bank (CCB), ธ .Standard Chartered Bank (Singapore), ธ .Standard Chartered Bank (Hong Kong), ธ .  United Overseas Bank 
LTD (UOB), ธ . Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB), ธ . Mashreqbank PSC (MASQ), ธ . Qatar National Bank (QNB), ธ . Ahli Bank (AHLI), ธ . CIMB, ธ . Bank of 
Communications (BOCOM), ธ.Al Khalij Commercial Bank (KCBK), ธ. First Abu Dhabi Bank (FAB), ธ. Emirates NBD PJSC (ENBD), ธนาคาร เนการา อินโดนีเซีย, ธนาคาร 
รักยัต อินโดนีเซีย, ธนาคาร มาลายัน เบอหัด, ตราสารหนี้ภาครัฐไทย, ตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย, บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน), บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน), 
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) , ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน), ธนาคาร 
อาคารสงเคราะห์ (ไทย), ธนาคาร ออมสิน (ไทย), ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน), ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน), และ/หรือตราสารที่อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ  
บลจ.กรุงศรี จำกัด 

(2)   แหล่งที่มาของข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 
(3)   ค่าใช้จ่ายของกองทุนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่จะไม่เกินจากที่ระบุในโครงการ 
(4) หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อัตราภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใ นตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี

นัยสำคัญ ผู้ถือหน่วยอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามอัตราที่โฆษณาไว้ 
(5)  ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามที่ได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัท

จัดการขอสงวนสิทธิ์เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการจัดการ และ/หรือค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุเพิ่มเติมจากที่ได้ประมาณการไว้ โดยจะไม่เกินอัตราสูงสุดทีเ่รียกเก็บได้ตามทีร่ะบุ
ไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

(6)   อันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่อ้างอิงดังกล่าว อาจแตกต่างจากอันดับความน่าเชื่อถือที่อ้างอิงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออื่น 

คำอธิบาย 
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทนุรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยงัไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม 
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด 
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลกัทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง 
บ่งชี้ถึงการซ้ือขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซ้ือขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความ
คุ้มค่าของการซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว 
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซ่ึงคำนวณจากดอกเบ้ียที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมา
คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และ
เนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทนุรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้ 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรงุศร ีจำกดั 
โทรศพัท ์:  0-2657-5757  โทรสาร 0-2657-5777 

Website:  www.krungsriasset.com  

ขอ้มลูเกีย่วกบัเปา้หมายการลงทนุของกองทนุเปดิกรงุศรตีราสารหนีต้า่งประเทศ 6M79-หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย (AI) 


