
กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม  

(KFDIVERSE)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 

PIMCO GIS Diversified Income Fund

ผลการด าเนินงานกองทุนหลัก
กองทุนได้รับปัจจัยบวกจากสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้

ของบร ิษ ัทพ ัฒนาอส ังหาฯจ ีน ,  ตราสารหน ี ้  high yield

ในหมวดอุตสาหกรรม และตราสารหนี้ investment grade ใน

หมวดการเงิน

พอร์ตการลงทุน
กองทุนมีอายุเฉลี ่ยของตราสารหนี ้ต ่ากว่าดัชนีอ้างอิง

เล็กน้อย และมีสัดส่วนการลงทุนเท่ากับดัชนีในตราสารหนี้ 

high yield ในขณะที ่ เน ้นลงทุนในหมวดการเงินส าหรับ

สัดส่วนในตราสารหนี้ investment grade

มุมมองและกลยุทธ์การลงทุน
ในช่วงท่ีผ่านมา กองทุนปรับลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารที่

มีความผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวม และปรับเพิ่มสัดส่วน 

การลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพสูงเพื่อเพิ่มความทนทานต่อ

ความผันผวนให้กับพอร์ตการลงทุน 

พฤศจิกายน 2565

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์จ ีน แรงสนับสนุนมาจากการ

ป ร ั บ ต ั ว เ พ ิ ่ ม ข ึ ้ น ข อ ง ต ร าส า ร หน ี ้ ห ม ว ด

อสังหาริมทรัพย์

การคัดเลือกการลงทุนในตราสารหนี้ high yield 

ของหมวดอุตสาหกรรม เช ่น กลุ ่มยานยนต์ท ี่

กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนมากกว่าตลาดโดยรวม 

และมีการปรับตัวอย่างเข ้มแข ็งท่ามกลางการ

รายงานผลก าไรสุทธิในระดับแข็งแกร่ง

การคัดเลือกการลงทุนในตราสารหนี้ investment 

grade ของหมวดการเง ิน โดยเฉพาะ ในกล ุ ่ม

ธนาคารของยุโรปที่ปรับตัวเข้มแข็งกว่าตลาดจาก

การรายงานผลประกอบการอย่างแข็งแกร่ง

ปัจจัยบวกต่อผลการด าเนินงาน ปัจจัยลบต่อผลการด าเนินงาน

สัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าตลาดโดยรวมใน         

ตราสารหนี้ภาคเอกชนของประเทศตลาดเกิดใหม่ 

ที่ปรับตัวเข้มแข็งกว่าตลาดโดยรวม ท่ามกลาง

การประกาศนโยบายในเชิงบวกของจีนเกี่ยวกับ

การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด

ของโควิดอย่างเข้มงวด (Zero-COVID)

การค ั ด เ ล ื อ กก า รล งท ุ น ใ นตราสา รหน ี้  

investment grade ของหมวดอ ุตสาหกรรม 

โดยเฉพาะในสัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าตลาด

โดยรวมในหมวดการแพทย์และหมวดเทคโนโลยีที่

ปรับตัวเข้มแข็งกว่าตลาดโดยรวม

อายุเฉลี่ยของตราสารและสกลุเงิน: กองทุนมกีารถือครองอายุเฉล่ียของตราสารหนี้ต ่ากว่าดัชนีอ้างอิง

เล็กน้อย และไม่มีสัดส่วนการถือครองสกุลเงินต่างประเทศอย่างมีนัยส าคัญในปัจจุบัน

ตราสารหนี้ภาคเอกชน investment grade: กองทุนยังคงเน้นการลงทุนในตราสารหนี้หมวดการเงิน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิของหมวดธนาคาร เนื่องจากความเข้มแข็งของหมวดธุรกิจ

โดยให้ความส าคัญกับความยืดหยุ่นของงบดุล รวมไปถึงการมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอเพื่อจ ากัด

โอกาสการเกิดความเสี่ยงขาลง ในทางตรงกันข้ามกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าตลาดโดยรวมใน

กลุ่มผู้ออกตราสารที่มีความเสี่ยงของแรงกดดันต่ออัตราก าไร

ตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง high yield: กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าดัชนีในตราสารหนี้  

high yield โดยกองทุนเน้นการลงทุนในบริษัทที่คาดว่าจะเติบโตอย่างเข้มแข็งในอนาคต และลงทุนใน     

ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิในอุตสาหกรรมที่มิได้ปรับตัวตามรอบวัฎจักรและเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถ

สร้างเงินสดในระดับสูง เช่น หมวดสื่อ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของพอร์ตการลงทุนหากว่าเศรษฐกิจ             

เข้าสู่ภาวะถดถอย

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



ตลาดเกิดใหม่: ผู้จัดการกองทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกแบบระมัดระวังต่อตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหม่ 

กองทุนเน้นการคัดเลือกลงทุนในผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ และบริษัทอื่นซึ่งได้รับการปกป้องในระดับ     

สูงกว่าจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และรอบวัฎจักรของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

หมวดการเงิน: ผู้จัดการกองทุนยังคงมองหาโอกาสของการลงทุนในหมวดการเงิน โดยเน้นการลงทุน

ไปยังโอกาสของการประเมินมูลค่าโดยเปรียบเทียบในตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิ 

หลักทรัพย์ที่มีสินเชื่อค ้าประกัน: ผู้จัดการกองทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อหลักทรัพย์ที่มีสินเชื่อ

อสังหาร ิมทรัพย ์ค  ้าประก ันของภาคเอกชน (non-agency MBS) จากส่วนทุนในระดับสูง และ           

ความทนทานต่อความผันผวนในสภาพแวดล้อมของตลาดที่มีความหลากหลาย นอกจากนี้กองทุนมี

การถือครองหลักทรัพย์ทีม่ีสินเชือ่ค า้ประกนัในสกุลเงินยูโร (EUR CLO) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ AAA

จากการประเมินมูลค่าทีน่่าดึงดูดเมื่อเปรียบเทยีบกับตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีการซื้อขายในระดับตึงตัว

แม้ว่าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ภาคเอกชนจะปรับตัวกว้างขึ้นอย่างมีนัยส าคัญในปี 

2565 ผู้จัดการกองทุนยังคงให้ความระมัดระวังในการเพ่ิมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน จนกว่าจะ

มีมุมองต่อเศรษฐกิจที่ชัดเจนมากขึ้น 

ในช่วงที่ผ่านมากองทุนปรับลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารที่มีความผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวม 

(higher beta) และปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพสูงเพื่อเพิ่มความทนทานต่อ

ความผันผวนให้กับพอร์ตการลงทุน 

อย่างไรก็ตามผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อระดับของการประเมินมูลค่าในปัจจุบันส าหรับ      

การลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว ทว่ายังคงให้ความระมัดระวังต่อความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น    

ในระยะสั้น และมีมุมมองเชิงบวกต่อความเสี่ยงของตราสารหนี้ของประเทศพัฒนาแล้วที่มีคุณภาพ     

สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงของประเทศตลาดเกิดใหม่ เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานในระดับ

เข้มแข็งกว่าและมีความน่าดึงดูดมากกว่าเมื่อพิจารณาจากอัตราผลตอบแทน/ความเสี่ยง 

ผู้จัดการกองทุนมองเห็นโอกาสของการลงทุนในบริษัทที่มีความทนทานต่อความผันผวนในระดับสูง

กว่าจากความเสี่ยงในการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยและแรงกดดันของอัตราก าไรสุทธิ , โอกาศจาก

การได้รับแรงส่งเชิงบวกหากมีการเพิ่มขึ้นของอันดับความน่าเชื่อถือ และยังมองเห็นโอกาสจากการ

ลงทุนในอนุพันธ์ที่ดีกว่าลงทุนตราสารหนี้โดยตรง

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



หมายเหตุ : การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยแต่ละรายลดลง

ค าเตอืน : ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลักษณะสนิค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

เอกสารวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงาน

ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้ง

จ านวน  แต่อาจมีต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยท าให้ผลตอบแทนของกองทุน

โดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น  กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่า

กว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated 

bond) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย  เอกสารฉบับนี้เป็นการ

แปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จ ากัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของ

กองทุนหลัก PIMCO GIS Diversified Income Fund ณ พ.ย. 65 ในเนื้อหาเพยีงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุน

หลักและบริษัทฯ ไม่รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง

ข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมหรอืขอรบัหนงัสือชีช้วนได้ท่ี บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน กรงุศร ีจ ากัด
โทร 0 2657 5757 ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน) /ผู้สนับสนุนการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน

รายละเอียด KFDIVERS-A KFDIVERS-R

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ PIMCO GIS Diversified Income Fund 

(Institutional – Income (USD)) (กองทุนหลัก) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นโยบายป้องกันความ
เส่ียงอัตราแลกเปล่ียน

ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเต็มจ านวน

ระดับความเส่ียงกองทุน ระดับ 5 

การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ไม่มีนโยบายการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดย
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุน 

KFCASH-A ปีละ 4 ครั้ง

ดาวน์โหลด
สรุปสาระส าคัญของ
กองทุน

ดาวน์โหลด
หนังสือชี้ชวน
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