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

บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

กองทุนเปิ ดกรุ งศรีชีวติ ดีเริ่ด
KFSUPER
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
•
•
•

กองทุนรวมผสม/ กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิ ดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภายใต้บลจ.เดียวกัน
กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ ยงทั้งในและต่างประเทศ
กลุ่มกองทุนรวม : Moderate Allocation

นโยบายและกลยุทธ์ การลงทุน
•
•
•
•
•

กองทุนจะลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหุ้นที่อยูใ่ นระหว่าง
IPO และอาจมีการลงทุนในหน่วย Property หรื อหน่วย Infra
กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในประเทศ
และ/หรื อต่างประเทศ
กองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริ ษทั
จัดการ ในสัดส่ วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน โดยให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวสู งกว่าดัชนีช้วี ดั (Active management)
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ และอาจเข้าทําสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิ 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 ยงปานกลางค่ อนข้ างสู ง
ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรื อทรัพย์ สินทางเลือก
โดยมีสัดส่ วนการลงทุนในตราสารทุนน้ อยกว่ า 80% ของ NAV

ข้ อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน
นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
อายุกองทุน

22 มีนาคม 2562
ไม่ จ่าย
ไม่ กาํ หนดอายุโครงการ

ผู้จดั การกองทุนรวม
นาย ฑลิต โชคทิพย์ พฒ
ั นา (1 ตุลาคม 2564)
น.ส. พรทิพา หนึ่งนํ้าใจ (1 ตุลาคม 2564)

ดัชนีชวี้ ดั
1. ดัชนีพนั ธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี
สัดส่ วน (%): 20.00 และ
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5
ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่
ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารกสิ กรไทย และธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ หลังหักภาษี สัดส่ วน (%): 20.00 และ
3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่ วน (%): 60.00
*เริ่มใช้ดชั นีช้วี ดั ผลการดําเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net
TRN Index) มีผลตั้งแต่วนั ที่ 31 ตุลาคม 2562

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็ น
สิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
การเข้าร่ วมต่อต้านทุจริ ต: ได้รับการรับรองจาก CAC
(ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2565)
จัดอันดับกองทุน Morningstar
หนังสื อชี้ชวนฉบับเต็ม

ผูล้ งทุนสามารถศึกษาเครื่ องมือ
บริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสื อชี้ชวนฉบับเต็ม

www.krungsriasset.com

KFSUPER
ข้ อมูลเชิงสถิติ

ผลการดําเนินงานย้ อนหลังแบบปักหมุด (% ต่ อปี )
YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

กองทุน

-3.86

-4.77

-3.86

-1.87

ดัชนีชวี้ ดั

-2.49

-4.26

-2.49

0.77

ค่ าเฉลีย่ ในกลุ่มเดียวกัน

-6.07

-4.77

-6.07

-4.48

ความผันผวนกองทุน

6.79

6.07

6.79

6.63

ความผันผวนดัชนีชวี้ ดั

6.18

6.20

6.18

5.84

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตัง้ แต่ จดั ตัง้

กองทุน

-5.75

N/A

N/A

-4.63

ดัชนีชวี้ ดั

0.21

N/A

N/A

1.46

ค่ าเฉลีย่ ในกลุ่มเดียวกัน

-1.16

0.77

3.20

N/A

ความผันผวนกองทุน

10.55

N/A

N/A

10.22

ความผันผวนดัชนีชวี้ ดั

8.96

N/A

N/A

8.65

* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี

การซื้อหน่ วยลงทุน

การขายคืนหน่ วยลงทุน

วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการของธนาคาร

วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการของธนาคาร

เวลาทําการ: 08:30 น. - 15:30 น.

เวลาทําการ: 08:30 น. - 15:30 น.

การซือ้ ครั้งแรกขัน้ ตํา่ : 500 บาท

การขายคืนขัน้ ตํา่ : 500 บาท หรื อ 50 หน่ วย

การซือ้ ครั้งถัดไปขัน้ ตํา่ : 500 บาท

ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : 50 หน่ วย
ระยะเวลาการรับเงินค่ าขายคืน: ภายใน 5 วันทําการ
นับถัดจากวันทํารายการขายคืน โดยทัว่ ไปจะได้
รับเงิน 3 วันทําการนับถัดจากวันทํารายการขายคืน
(T+3)

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

สู งสุ ดไม่ เกิน

เก็บจริง

การจัดการ

2.6750

1.7120

รวมค่ าใช้ จ่าย

5.0825

1.9268

Maximum Drawdown
Recovering Period
FX Hedging
อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน
Sharpe Ratio
Alpha
Beta
Tracking Error

-26.22 %
0.00
N/A
158.36 %
-0.56
-5.96 %
1.00
N/A

สั ดส่ วนประเภททรัพย์ สินทีล่ งทุน
Breakdown
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน
ทรัพย์สินอื่น
ตราสารหนีท้ ี่ออกโดยบริ ษทั หรื อภาคเอกชน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ตราสารภาครัฐหรื อองค์กรระหว่างประเทศ

% NAV
40.18
22.54
14.95
14.35
8.05

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม
Sector
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค
หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์
หมวดธนาคาร

การจัดสรรการลงทุนใน
ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

Issuer
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงการคลัง
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง
บมจ.แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ต้ ี
ดีเวลลอปเม้นท์

% NAV
10.17
7.19
5.57
5.45
5.34

% NAV
14.35
8.05
1.69
1.58
1.37

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่ าเชื่ อถือ (%)
AAA
AA
A
BBB

ในประเทศ National
22.48
3.21
10.48
1.32

International

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

สู งสุ ดไม่ เกิน

เก็บจริง

การขาย

ไม่เกิน 1.50

0.80

การรับซือ้ คืน

ไม่เกิน 1.50

ไม่เรี ยกเก็บ

การสั บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนเข้ า

ไม่เกิน 1.50

0.80

การสั บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนออก

ไม่เกิน 1.50

ไม่เรี ยกเก็บ

การโอนหน่ วย

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

ค่ าปรับกรณีขายคืนและสั บเปลีย่ นออก
ก่ อนระยะเวลาทีก่ าํ หนด

ไม่มี

ไม่มี

ค่ าใช้ จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
เมื่อมีการสั่ งซื้อ ขาย สั บเปลีย่ นหน่ วยลงทุน

ไม่มี

ไม่มี

หมายเหตุ
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื่นใดแล้ว
- หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน บริ ษทั จัดการจะไม่
เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขายและ/หรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซํ้าซ้อน

ตราสารหนี้ - ทรัพย์ สินทีล่ งทุน 5 อันดับแรก
Holding
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่ นที่ 2/3ปี /2563
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่ นที่ 1/3ปี /2563
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการ
ฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่ นที่ 2/2Y/64
พันธบัตรรัฐบาล ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

% NAV
7.01
3.51
3.21
2.85
2.20

ตราสารทุน - ทรัพย์ สินทีล่ งทุน 5 อันดับแรก
Holding
บมจ.ท่าอากาศยานไทย
บมจ.ปตท
บมจ. ซี พี ออลล์
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ.เอสซี บี เอกซ์

% NAV
4.42
3.24
3.23
2.77
2.17

KFSUPER
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
โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777
เว็บไซต์: www.krungsriasset.com

