
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65 

 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 

หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลสำคญั Factsheet 
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y3 

KFGFI1Y3 
 

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม 
• กองทุนรวมตราสารหนี้ / กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 

• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ 

• กลุ่ม Miscellaneous 
 

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน 
• ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Eastspring Investments Unit 

Trusts - Fixed Income Plan Series 4, Class I1 USD (กองท ุนหล ัก) ซ ึ ่ งบร ิหาร
จัดการโดยบริษัท Eastspring Investments (Singapore) Limited โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

• กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในพันธบัตร และตราสารหนี้ประเภทอื่นๆ ที่ออกและ
เสนอขายทั้งในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) และในตลาดกลุ่ม
ประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Markets) โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มี
อันดับความน่าเช่ือถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade bond) อย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) ไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก 

• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Foreign Exchange Rate Risk) และอาจลงทุนในสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้าเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio 
management) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

• กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับความเสี่ยง 
ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง 

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ 

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมตีราสาร  
non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV 

ข้อมูลกองทุนรวม 

วันจดทะเบียนกองทุน: 11 พฤศจิกายน 2564 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล:  ไม่จ่าย 
อายุกองทุน:  ประมาณ 1 ปี 

ผู้จัดการกองทุนรวม  

นายจาตุรันต์ สอนไว ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 

นายพงศ์สัณห์ อนุรัตน์ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 
 

ดัชนีชี้วัด : 

กองทุนนี้ไม่มีตัวชี้วัด ซ่ึงสอดคล้องกับกองทุนหลักที่ไม่มีตัวชี้วัด โดยกองทุนมี
การบริหารจัดการแบบ buy & hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

คำเตือน 
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน 
• ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผล

การดำเนินงานในอนาคต 

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรองจาก CAC 
 

“ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือ 
ชี้ชวนฉบับเต็ม” 

หนังสือชีช้วนฉบับเต็ม 

 

www.krungsriasset.com 
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจรงิ 

การจัดการ 1.0700 0.3458 
รวมค่าใช้จ่าย 2.9425 0.4742 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) 
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจรงิ 

การขาย 2.00 ยังไม่เรียกเก็บ 
การรับซื้อคืน 2.00 ยังไม่เรียกเก็บ 
การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า 2.00 ยังไม่เรียกเก็บ 
การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 2.00 ยังไม่เรียกเก็บ 
การโอนหน่วย 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย 

หรือ เศษของ 1,000 
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย 

หรือ เศษของ 1,000 
หมายเหตุ:  
1.  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็น

อัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว 
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื ่อให้สอดคล้องกับกลยุท ธ์หรือ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 

การซื้อหน่วยลงทนุ  
วันทำการซื้อ: เสนอขายเพียงครั้งเดียวช่วง IPO ระหว่างวันที่ 4 - 9 พฤศจิกายน 2564  
การขายคนืหน่วยลงทนุ 
วันทำการขายคนื: (1)  การขายคนืแบบดุลยพินิจของผู้ถอืหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งคำสั่งขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกล่วงหน้าในช่วงระยะเวลา 4 วันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุโครงการ  
โดยให้เป็นไปตามกำหนดการทำรายการที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ดังน้ี  

 วันที่เปิดรบัคำส่ังขายคนื/สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนล่วงหน้า  

(ภายใน 15.30 น. ของวันสุดท้าย) 

วันที่ทำรายการขายคืน/ 
สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 

(Trade Date) 

วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน 
หน่วยลงทุน 

กรณีขายคืนหน่วยลงทุน 21 - 24 พฤศจิกายน 2565 24 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 
กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก สามารถขายคืนกองทุนปลายทาง

ได้ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน 2565 
เป็นต้นไป โดยวันที่ได้รับเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตาม
เงื่อนไขของกองทุนปลายทาง 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีท่านไม่ประสงค์ทำรายการขายคืนและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะดำเนินการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ท
ตราสารหน้ี (KFSMART) ในวันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุโครงการ 
(2) การขายคืนแบบอัตโนมัต ิ
บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ตามจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหน้ี (KFSMART) (กองทุนปลายทาง) ในวันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุโครงการ ทั้งน้ี ผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ภายหลังจากการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันทำการถัดไป ดังนั้น ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน
ของกองทุนปลายทาง  

การขายคนืขั้นต่ำ: ไม่กำหนด 
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด 

หมายเหตุ: * บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะพิจารณาเปลี่ยนแปลงวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงวันและ
เวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยพลัน โดยประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 
ของกองทุนหลัก* 

country % NAV 
1. China 38.20 
2. India 17.10 
3. Thailand 12.40 
4. Singapore 8.10 
5. United States 5.30 

หมายเหต:ุ * ข้อมูลกองทุนหลกั ณ วันที่ 31 ส.ค. 65  

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 
ของกองทุนหลัก* 

sector % NAV 
1. Banking 22.60 
2. Cons/comm/lease financing 15.70 
3. Sovereign 8.60 
4. Oil refining & marketing 8.30 
5. Chemicals 7.00 

หมายเหต:ุ * ข้อมูลกองทุนหลกั ณ วันที่ 31 ส.ค. 65  

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก* 
Holding % NAV 
1.  UNITED STATES TREASURY BILL  

17-NOV-2022 
5.30 

2.  BHARAT PETROLEUM CORPORATION 
LTD 4.625%  
25-OCT-2022 

4.20 

3.  CHINA MINMETALS CORP 3.75%  
31-DEC-2049 

4.20 

4. AZURE ORBIT IV INTERNATIONAL 
FINANCE LTD 3.75% 25-JAN-2023 

4.10 

5. THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 
3.625% 23-JAN-2023 

4.10 

หมายเหต:ุ * ข้อมูลกองทุนหลกั ณ วันที่ 31 ส.ค. 65  

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 
Breakdown % NAV 
1. Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4 115.47 
2. พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 0.37 
3. ทรัพย์สินอื่น 0.01 
4. หนี้สินอื่น -15.84 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65 
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คำอธิบาย 
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุด
ไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม 
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด 
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซ้ือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซ้ือหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง 
บ่งชี้ถึงการซ้ือขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซ้ือขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความ
คุ้มค่าของการซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว 
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตรา
ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนทีก่องทนุ
รวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจาก
ได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน 
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซ่ึงเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม 
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลักทรพัย์ในพอร์ตการลงทนุ โดยเปรียบเทียบกบัอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์
ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพยข์องตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการ
ลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด 
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี ้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้
ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น 
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอาย ุซ่ึงคำนวณจากดอกเบ้ียที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมา
คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และ
เนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทนุรวมตราสารหนีท้ี่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้ 

การลงทุนในกองทุนอืน่เกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)  

ชื่อกองทุน: Eastspring Investments Unit Trusts - Fixed Income Plan Series 4, Class I1 USD ISIN code: SGXZ59451708 
 Bloomberg code: EICIUCI SP 

 

  
 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 
898 อาคารเพลนิจิตทาวเวอร์ ชัน้ 1-2 โซนเอ ชัน้ 12 ชั้น 18 โซนบี 

ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ :  0-2657-5757  โทรสาร 0-2657-5777 

Website:  www.krungsriasset.com  


