บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสํ าคัญ Factsheet
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

กองทุนเปิ ดกรุ งศรีโกลบอลสมาร์ ทอินคัม
KF-SINCOME
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

• กองทุนรวมตราสารหนี้/ กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ ยงต่างประเทศ
• กลุ่มกองทุนรวม : Global Bond Fully F/X Hedge

นโยบายและกลยุทธ์ การลงทุน

• ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ PIMCO GIS Income Fund (Class I-Acc)(กองทุน

หลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
• กองทุนหลักกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วโลก
อย่างน้อย 2 ใน 3 ของ NAV กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอนั ดับ
ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้สูงสุ ดไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV
• บริ ษทั ที่บริ หารจัดการกองทุนหลัก คือ PIMCO Funds: Global Investors Series plc.
• กองทุนอาจจะเข้าทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ ยง (Hedging)
จากการลงทุน
• มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management/ Index
tracking) โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวสู งกว่าดัชนีช้วี ดั
(Active management)
• ป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ

ผลการดําเนินงานและดัชนีชวี้ ดั ย้ อนหลัง 5 ปี ปฏิทนิ (% ต่ อปี )

ระดับความเสี่ ยง
ตํา่ 1 2 3 4 5 6 7 8 สู ง
เสี่ ยงปานกลางค่ อนข้ างสู ง
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร
non-investment grade/unrated เกินกว่ า 20% แต่ น้อยกว่ า 60%
ของ NAV

ข้ อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน
นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
อายุกองทุน

30 กันยายน 2559
ไม่ จ่าย
ไม่ กาํ หนดอายุโครงการ

ผู้จดั การกองทุนรวม
นาย จาตุรันต์ สอนไว (30 กันยายน 2559)
นาย พงศ์ สัณห์ อนุรัตน์ (17 กรกฏาคม 2560)

ดัชนีชวี้ ดั
ดัชนี Bloomberg US Aggregate Total Return Value
Unhedged USD ในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ ปรับด้วย
ต้นทุนการป้องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อ
เทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คาํ นวณ

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็ น
สิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
การเข้าร่ วมต่อต้านทุจริ ต: ได้รับการรับรองจาก CAC
(ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2565)
จัดอันดับกองทุน Morningstar
หนังสื อชี้ชวนฉบับเต็ม

ผูล้ งทุนสามารถศึกษาเครื่ องมือ
บริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสื อชี้ชวนฉบับเต็ม

www.krungsriasset.com

KF-SINCOME
ข้ อมูลเชิงสถิติ

ผลการดําเนินงานย้ อนหลังแบบปักหมุด (% ต่ อปี )
กองทุน
ดัชนีชวี้ ดั
ค่ าเฉลีย่ ในกลุ่มเดียวกัน
ความผันผวนกองทุน
ความผันผวนดัชนีชวี้ ดั
กองทุน
ดัชนีชวี้ ดั
ค่ าเฉลีย่ ในกลุ่มเดียวกัน
ความผันผวนกองทุน
ความผันผวนดัชนีชวี้ ดั

YTD
-11.40
-16.27
-12.62
6.15
7.70
3 ปี *
-1.68
-3.52
-2.87
5.52
5.55

3 เดือน
-3.47
-8.18
-5.17
7.19
8.76
5 ปี *
-0.42
-0.37
-1.51
4.40
4.83

6 เดือน
-4.33
-7.66
-6.20
6.76
8.25
10 ปี *
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

1 ปี *
-11.22
-16.46
-12.16
5.65
7.27
ตัง้ แต่ จดั ตัง้
0.70
-0.18
N/A
4.03
4.56

* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันตามกลุ่ม Global Bond Fully F/X Hedge

การซื้อหน่ วยลงทุน

การขายคืนหน่ วยลงทุน

วันทําการซื้อ: ตามวันทําการกองทุน
เวลาทําการ: 08:30 น. - 15:30 น.
การซือ้ ครั้งแรกขัน้ ตํา่ : 500 บาท
การซือ้ ครั้งถัดไปขัน้ ตํา่ : 500 บาท

วันทําการขายคืน: ตามวันทําการกองทุน
เวลาทําการ: 08:30 น. - 15:30 น.
การขายคืนขัน้ ตํา่ : 500 บาท หรื อ 50 หน่ วย
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : 50 หน่ วย
ระยะเวลาการรับเงินค่ าขายคืน: ภายใน 5 วันทําการ
นับถัดจากวันคํานวณ NAV โดยทัว่ ไปจะได้ รับเงิน 3
วันทําการนับถัดจากวันทํารายการขายคืน (T+3)

หมายเหตุ
- บริ ษทั จัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติโดยสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิ ดกรุ งศรี
ตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) ไม่เกินปี ละ 12 ครั้ง และการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติดงั กล่าวจะทําให้จาํ นวนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง

ค่ าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่ อปี ของ NAV)
ค่ าธรรมเนียม

สู งสุ ดไม่ เกิน

เก็บจริง

การจัดการ
รวมค่ าใช้ จ่าย

2.1400
4.6545

0.8560
1.0564

ค่ าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ าซื้อขาย)
ค่ าธรรมเนียม

สู งสุ ดไม่ เกิน

เก็บจริง

การขาย

ไม่เกิน 2.00

-

- น้อยกว่า 20 ล้านบาท
- มากกว่าหรื อเท่ากับ 20 ล้านบาทแต่นอ้ ยกว่า 50 ล้านบาท

เก็บจริ ง 1.00
เก็บจริ ง 0.70

- ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป
การรับซือ้ คืน

ไม่เกิน 2.00

เก็บจริ ง 0.50
ยังไม่เรี ยกเก็บ

การสั บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนเข้ า

ไม่เกิน 2.00

เท่าค่าธรรมเนียมการขาย

การสั บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนออก

ไม่เกิน 2.00

ยังไม่เรี ยกเก็บ

การโอนหน่ วย

10 บาทต่อ 1,000 หน่วย 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

Maximum Drawdown
Recovering Period
FX Hedging
อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน
อายุเฉลีย่ ของตราสารหนี้
Yield to Maturity

-15.34 %
7 เดือน 21 วัน
96.28 %
2.32 %
3 ปี 10 วัน
8.54

สั ดส่ วนประเภททรัพย์ สินทีล่ งทุน (% NAV)
PIMCO GIS Income Fund
ทรัพย์สินอื่น
เงินฝาก หรื อตราสารหนี้ที่สถาบันการเงิน
เป็ นผูอ้ อก

101.02
2.96
1.68

หนีส้ ิ นอื่น

-5.67

การจัดสรรการลงทุนในต่ างประเทศ (% NAV)
United States
Japan
Brazil
Mexico
Indonesia

89.16
2.12
1.83
1.65
1.17
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 30 กันยายน 2565

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม/
ทรัพย์ สิน (% NAV)
Banks
Electric Utility
Aerospace/ Defense
Technology
Gaming

9.00
2.90
2.00
1.60
1.20

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 30 กันยายน 2565

KF-SINCOME
หมายเหตุ
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื่นใดแล้ว
- การสับเปลี่ยนระหว่างกองทุน KF-SINCOME และกองทุน KF-CSINCOM จะไม่เรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนระหว่างกัน

ทรัพย์ สินทีล่ งทุน 5 อันดับแรก
Holding
FNMA TBA 3.5% AUG 30YR
FNMA TBA 4.0% AUG 30YR
FNMA TBA 3.0% AUG 30YR
BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC
FNMA TBA 3.5% JUL 30YR

% NAV
7.80
4.60
4.00
2.90
1.80
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 30 กันยายน 2565

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่ า 20% (กองในประเทศและกองต่ างประเทศ)
ชื่ อกอง : PIMCO GIS Income Fund, Class I
(Institution-Acc)

ISIN code : IE00B87KCF77
Bloomberg code : PIMINIA ID

- บริ ษทั จัดการจะปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลักโดยรายงานการถือครองหน่วยลงทุนตัง้ แต่ร้อยละ 20 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน
ให้กบั ผูม้ ีอาํ นาจหน้าที่ของกองทุนหลัก และอาจนําส่ งข้อมูลส่ วนตัวของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวเช่น สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ/หรื อสําเนาหนังสื อเดินทาง
เป็ นต้น และ/หรื อขอข้อมูลหรื อเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในภายหลังก็ได้ เพื่อให้เป็ นไปตามที่กองทุนหลักร้องขอ หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใดปฏิเสธ
การให้ขอ้ มูลหรื อเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวหรื อมีพฤติกรรมเข้าข่ายและ/หรื อมีความผิดตามกฎหมายอันมีผลทําให้บริ ษทั จัดการไม่สามารถปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของกอง
ทุนหลักได้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะระงับหรื อหยุดให้บริ การและดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถนําเรื่ องดังกล่าวมาใช้เป็ นสิ ทธิเรี ยกร้องความเสี ยหายจากเหตุดงั กล่าวจากบริ ษทั จัดการได้แต่อย่างใด
คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสู งสุ ดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (หรื อตั้งแต่จดั ตั้งกองทุนกรณี ที่ยงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสู งสุ ด
ไปจนถึงจุดต่ ําสุ ดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็ นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้ นตัว เพื่อเป็ นข้อมูลให้ผลู้ งทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสู งสุ ดจนถึงระยะเวลาที่ฟ้ื นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ต่ ํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กบั
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปี หารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สู ง
บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผูจ้ ดั การกองทุนและทําให้มีตน้ ทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณเปรี ยบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมิน
ความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่ วนระหว่างผลตอบแทนส่ วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรี ยบเทียบกับความเสี่ ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับ
อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ ยง (risk-free rate) เปรี ยบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่
กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สู งกว่าจะเป็ นกองทุนที่มีประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการลงทุนที่ดีกว่า
เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่ วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่ วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรี ยบเทียบกับดัชนีช้วี ดั (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีช้วี ดั ซึ่งเป็ นผลจาก
ประสิ ทธิภาพของผูจ้ ดั การกองทุนในการคัดเลือกหรื อหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรี ยบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์
ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิ ทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้วี ดั โดยหาก tracking error ต่ ํา หมายถึงกองทุนรวมมีประสิ ทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้
ใกล้เคียงกับดัชนีช้วี ดั กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สู ง จะมีอตั ราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีช้วี ดั มากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน
นํามาคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้วดั อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ ําหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมี
การลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็ นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครอง
ตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลกั ษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
ที่อยู่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินีเขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
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เว็บไซต์: www.krungsriasset.com

