บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสํ าคัญ Factsheet
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

กองทุนเปิ ดกรุ งศรีโกลบอลแบรนด์ อคิ วิตี้ปันผลเพื่อการออม
KFGBRANSSF
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
•
•
•

กองทุนรวมตราสารทุน/ กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund/ กองทุนรวม
เพื่อการออม/ กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิ ดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ ยงต่างประเทศ
กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity

นโยบายและกลยุทธ์ การลงทุน
•
•

•
•
•
•

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Morgan Stanley Investment
Funds - Global Brands Fund, Class ZX (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
กองทุนหลัก มีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริ ษทั ต่างๆ ในประเทศที่พฒั นาแล้วทั่วโลก
ซึ่งประสบผลสําเร็ จหรื อมีชื่อเสี ยงใน Brand โดยพิจารณาจาก Intangible Assets เช่น
การมีเครื่ องหมายการค้าเป็ นที่รู้จกั ทั่วโลก การเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์สินค้า หรื อกลวิธี
การจัดจําหน่าย เป็ นต้น
กองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริ ษทั
จัดการ ในสัดส่ วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่เกินร้อยละ 80 ของ NAV โดยให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management/
Index tracking)
โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวสู งกว่าดัชนีช้วี ดั (Active
management)
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรื อเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management)

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

ระดับความเสี่ ยง
ตํา่ 1 2 3 4 5 6 7 8 สู ง
เสี่ ยงสู ง
ลงทุนในตราสารทุนเป็ นหลักโดยเฉลีย่ ในรอบปี
ไม่ น้อยกว่ า 80% ของ NAV

ข้ อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน
นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
อายุกองทุน

30 เมษายน 2563
จ่ าย
ไม่ กาํ หนดอายุโครงการ

ผู้จดั การกองทุนรวม
นาย จาตุรันต์ สอนไว (30 เมษายน 2563)
นาย ชู ศักดิ์ อวยพรชัยสกุล (30 เมษายน 2563)

ดัชนีชวี้ ดั
100% ดัชนี MSCI World NETR USD ในสกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่า
สกุลเงินบาท ณ วันที่คาํ นวณผลตอบแทน

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็ น
สิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
การเข้าร่ วมต่อต้านทุจริ ต: ได้รับการรับรองจาก CAC
หนังสื อชี้ชวนฉบับเต็ม

ผูล้ งทุนสามารถศึกษาเครื่ องมือ
บริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสื อชี้ชวนฉบับเต็ม

www.krungsriasset.com

ข้ อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown
Recovering Period
FX Hedging
อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน
Sharpe Ratio
Alpha
Beta

-21.48 %
0.00
98.29 %
4.65 %
0.38
-10.00 %
0.72

KFGBRANSSF
ผลการดําเนินงานย้ อนหลังแบบปักหมุด (% ต่ อปี )

สั ดส่ วนประเภททรัพย์ สินทีล่ งทุน

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

กองทุน

-19.34

-12.22

-19.34

-10.78

ดัชนีชวี้ ดั

-16.03

-11.26

-16.03

-5.78

ค่ าเฉลีย่ ในกลุ่มเดียวกัน

-25.25

-17.84

-25.25

-23.95

ความผันผวนกองทุน

21.87

23.99

21.87

17.27

ความผันผวนดัชนีชวี้ ดั

21.38

23.41

21.38

17.34

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตัง้ แต่ จดั ตัง้

กองทุน

N/A

N/A

N/A

6.14

ดัชนีชวี้ ดั

N/A

N/A

N/A

16.14

ค่ าเฉลีย่ ในกลุ่มเดียวกัน

4.27

4.17

3.61

N/A

ความผันผวนกองทุน

N/A

N/A

N/A

15.68

ความผันผวนดัชนีชวี้ ดั

N/A

N/A

N/A

16.25

* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี

การซื้อหน่ วยลงทุน

การขายคืนหน่ วยลงทุน

วันทําการซื้อ: ตามวันทําการกองทุน

วันทําการขายคืน: ตามวันทําการกองทุน

เวลาทําการ: 08:30 น. - 15:30 น.

เวลาทําการ: 08:30 น. - 15:30 น.

การซือ้ ครั้งแรกขัน้ ตํา่ : 500 บาท

การขายคืนขัน้ ตํา่ : ไม่ มี

การซือ้ ครั้งถัดไปขัน้ ตํา่ : 500 บาท

ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่ มี
ระยะเวลาการรับเงินค่ าขายคืน: ภายใน 5 วันทําการ
นับถัดจากวันคํานวณ NAV โดยทัว่ ไปจะได้ รับเงิน 4
วันทําการนับถัดจากวันทํารายการขายคืน (T+4)

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

สู งสุ ดไม่ เกิน

เก็บจริง

การจัดการ

2.1400

0.6955

รวมค่ าใช้ จ่าย

4.6545

0.8938

Breakdown
% NAV
Morgan Stanley Investment Funds - Global 101.10
Brands Fund, Class ZX
เงินฝาก หรื อตราสารหนีท้ ี่สถาบันการเงิน
เป็ นผูอ้ อก

1.44

ทรัพย์สินอื่น
หนี้สินอื่น

0.71
-3.25

การจัดสรรการลงทุนในต่ างประเทศ
ของกองทุนหลัก
Country
United States
United Kingdom
France
Germany
Netherlands

% NAV
74.90
10.01
5.42
4.64
2.25

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 31 พฤษภาคม 2565

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม/
ทรัพย์ สินของกองทุนหลัก
Sector/Asset
Information Technology
Consumer Staples
Healthcare
Industrials
Financials
Cons Discretionary
Communication Services

% NAV
32.69
27.22
23.45
6.33
4.54
3.37
0.00

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 31 พฤษภาคม 2565

KFGBRANSSF
ค่ าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ าซื้อขาย)
ค่ าธรรมเนียม

สู งสุ ดไม่ เกิน

เก็บจริง

การขาย

2.00

ไม่เรี ยกเก็บ

การรับซือ้ คืน

2.00

ไม่เรี ยกเก็บ

การสั บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนเข้ า

2.00

ไม่เรี ยกเก็บ

การสั บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนออก

2.00

ไม่เรี ยกเก็บ

การโอนหน่ วย

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

ค่ าปรับกรณีขายคืนและสั บเปลีย่ นออก
ก่ อนระยะเวลาทีก่ าํ หนด

0.50

0.50
กรณี ถือหน่วยลงทุนน้อย
กว่า3 ปี

ค่ าใช้ จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
เมื่อมีการสั่ งซื้อ ขาย สั บเปลีย่ นหน่ วยลงทุน

ไม่มี

ไม่มี

หมายเหตุ
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื่นใดแล้ว
- บริ ษทั จัดการจะไม่เรี ยกเก็บค่าปรับกรณี ขายคืนและสับเปลี่ยนออกจากกองทุน เฉพาะกรณี ที่
เป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมด้วยกัน ทั้งภายใต้การบริ หารของ
บริ ษทั จัดการและบริ ษทั จัดการอื่น

ทรัพย์ สินทีล่ งทุน 5 อันดับแรก
Holding
Microsoft Corp
Philip Morris International Inc
Reckitt Benckiser Plc
VISA Inc
Danaher Corp

% NAV
8.61
7.84
6.75
6.01
5.25
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 31 พฤษภาคม 2565

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่ า 20% (กองในประเทศและกองต่ างประเทศ)
ชื่ อกอง : Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund, Class ZX

ISIN code : LU0360612351
Bloomberg code : MORGBZX LX

- บริ ษทั จัดการจะปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลักโดยรายงานการถือครองหน่วยลงทุนและแจ้งข้อมูลส่ วนตัวของ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนตัง้ แต่
ร้อยละ 10 และ/หรื อร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน และ/หรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นใดนอกเหนือจากกรณี ดงั กล่าวตามที่
กองทุนหลักร้องขอ ให้กบั ผูม้ ีอาํ นาจหน้าที่ของกองทุนหลักได้แก่ ชื่อ ประเภทของผูล้ งทุน แหล่งที่มาของเงินลงทุน (เช่น รายได้ หรื อเงินสะสม เป็ นต้น) และอาจนําส่ ง
ข้อมูลส่ วนตัวของผูถ้ ือหน่วยลงทุนและ/หรื อขอข้อมูลหรื อเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในภายหลังก็ได้ เพื่อให้เป็ นไปตามที่กองทุนหลักร้องขอ อีกทั้ง
กองทุนหลักอาจส่ งต่อข้อมูลดังกล่าว ให้กบั หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรื อกํากับดูแลกองทุนหลัก พนักงานเจ้าหน้าที่ ศาล หรื อ ตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง
หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใดปฏิเสธการให้ขอ้ มูลหรื อเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวหรื อมีพฤติกรรมเข้าข่ายและ/หรื อมีความผิดตามกฎหมายอันมีผลทําให้บริ ษทั จัดการไม่
สามารถปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลักได้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะระงับหรื อหยุดให้บริ การและดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือ
หน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถนําเรื่ องดังกล่าวมาใช้เป็ นสิ ทธิเรี ยกร้องความเสี ยหายจากเหตุ
ดังกล่าวจากบริ ษทั จัดการได้แต่อย่างใด

KFGBRANSSF
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
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