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

บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

กองทุนเปิ ดกรุ งศรีเย็นใจ-สะสมมูลค่ า
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

• กองทุนรวมผสม/ กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิ ดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.
เดียวกัน/ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
• กลุ่มกองทุนรวม : Conservative Allocation

นโยบายและกลยุทธ์ การลงทุน

• ลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉลี่ย
ในรอบปี บัญชีอย่างน้อย 70% ของ NAV
• ลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่เกิน 15% ของ NAV
• ลงทุนใน REIT และ/หรื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่เกิน 15% ของ NAV
• กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยูภ่ ายใต้การจัดการของบริ ษทั
จัดการ โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV
• กองทุนอาจจะเข้าทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ ยง (Hedging)
จากการลงทุน
• มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวสู งกว่าดัชนีช้วี ดั (active management)
• ป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ

ผลการดําเนินงานและดัชนีชวี้ ดั ย้ อนหลัง 5 ปี ปฏิทนิ (% ต่ อปี )
* ขอยกเว้นการแสดงผลการดําเนินงานย้อนหลังตามปี ปฏิทินกรณี กองทุนจัดตั้งในปี ปั จจุบนั

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

YTD
0.05
-0.45
-4.72
N/A
N/A
3 ปี *
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันตามกลุ่ม Conservative Allocation

3 เดือน
0.05
0.34
-1.14
0.81
0.76
5 ปี *
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

6 เดือน
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
10 ปี *
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

1 ปี *
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ตัง้ แต่ จดั ตัง้
0.05
0.39
N/A
0.79
0.73

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
KFYENJAI-A
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
วันเริ่มต้ น class
นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
อายุกองทุน

29 มิถุนายน 2565
29 มิถุนายน 2565
ไม่ จ่าย
ไม่ กาํ หนด

ผู้จดั การกองทุนรวม
นาย ฑลิต โชคทิพย์ พฒ
ั นา (29 มิถุนายน 2565)
น.ส. พรทิพา หนึ่งนํ้าใจ (29 มิถุนายน 2565)

ดัชนีชวี้ ดั
1. ดัชนีพนั ธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี
สัดส่ วน 45.00%
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคล
ธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุ งเทพ, ธนาคาร
กสิ กรไทย และธนาคารไทยพาณิ ชย์ หลังหักภาษี
สัดส่ วน 45.00%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่ วน 5
.00%
4. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (PE&
REIT Total Return Index) สัดส่ วน 5.00%

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

ผูล้ งทุนสามารถศึกษาเครื่ องมือ
บริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสื อชี้ชวนฉบับเต็ม

www.krungsriasset.com

KFYENJAI-A
ข้ อมูลเชิงสถิติ

การซื้อหน่ วยลงทุน

การขายคืนหน่ วยลงทุน

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

วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการของธนาคาร
เวลาทําการ: 08:30 น. - 15:30 น.
การขายคืนขัน้ 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
2.1400
0.7490
รวมค่ าใช้ จ่าย
4.6545
0.8774
หมายเหตุ
หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง)
บริ ษทั จัดการจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ บริ ษทั
จัดการจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการให้กบั กองทุน KFYENJAI ในจํานวนที่เท่ากับ
ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในกองทุนปลายทาง และเงินคืนดังกล่าวจะถูกเก็บ
เข้าเป็ นทรัพย์สินของกองทุน KFYENJAI

ค่ าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ าซื้อขาย)
ค่ าธรรมเนียม

สู งสุ ดไม่ เกิน

เก็บจริง

การขาย

2.00

0.2675

การรับซือ้ คืน

2.00

ไม่เรี ยกเก็บ

การสั บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนเข้ า

2.00

0.2675

การสั บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนออก

2.00

ไม่เรี ยกเก็บ

การโอนหน่ วย

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย

หมายเหตุ
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื่นใดแล้ว
- หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน บริ ษทั จัดการจะไม่
เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซํ้าซ้อน
- บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจริ งเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรื อค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการ

ตราสารหนี้ - ทรัพย์ สินทีล่ งทุน 5 อันดับแรก
Holding
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี สมาร์ทตราสารหนี้
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 36/91/65
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 37/91/65
หุ้นกูข้ องบริ ษทั เอกชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม จํากัด ครัง้ ที่ 1/2565 ชุดที่ 1
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 38/91/65

% NAV
46.77
9.79
9.79
5.24
4.75

Maximum Drawdown
-0.74 %
Recovering Period
0.00
ยังไม่ มกี ารลงทุนในต่ างประเทศ
FX Hedging
อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน
23.63 %
Sharpe Ratio
N/A
Alpha
0.00 %
Beta
0.86
Tracking Error
N/A

สั ดส่ วนประเภททรัพย์ สินทีล่ งทุน (% NAV)
หน่วย CIS
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริ ษทั หรื อภาคเอกชน
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน
ทรัพย์สินอื่น

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม
(% NAV)

49.11
24.38
10.80
8.40
6.69

หมวดอื่นๆ
หมวดพาณิ ชย์
หมวดปิ โตรเคมีและเคมีภณั ฑ์
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์

49.11
5.63
4.36
3.37

หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์

1.57

การจัดสรรการลงทุนใน
ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก (% NAV)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
บจ.เอก-ชัย ดีสทริ บิวชั่น ซิ สเทม
บมจ.เอสซี จี เคมิคอลส์
บจก.ลีสซิ่งไอซี บีซี (ไทย)
กระทรวงการคลัง

24.38
5.24
4.16
1.40
1.12

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่ าเชื่ อถือ (%)
AAA
A

ในประเทศ National
26.89
9.40

International

KFYENJAI-A
ตราสารทุน - ทรัพย์ สินทีล่ งทุน 5 อันดับแรก
Holding
% NAV
0.78
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าโลตัสส์ รี เทล โกรท
0.77
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่ออุต 0.59
สาหกรรมเฟรเซอร์สพร็ อพเพอร์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์อิมแพ็คโกรท
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม
โกรท

0.55
0.48

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่ า 20% (กองในประเทศและกองต่ างประเทศ)
ชื่ อกอง : กองทุนเปิ ดกรุงศรีสมาร์ ทตราสารหนี้
(KFSMART)

web link :
www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KFSM
ART

ชื่ อกอง :
web link :
กองทุนเปิ ดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่ า www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KFAFI
(KFAFIX-A)
X-A
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
ความคุ้มค่าของการซือ้ ขายหลักทรัพย์ดงั 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 วนเพิม่ ที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ 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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