
หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญั Factsheet

ข้อมูล ณ วนัที ่28 เมษายน 2566บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั

กองทุนรวมผสม/ กองทุนรวมท่ีมีนโยบายเปิดใหมี้การลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใตบ้ลจ.
เดียวกนั
กลุ่มกองทุนรวม : Conservative Allocation

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
•

•

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• ลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉล่ีย

ในรอบปีบญัชีอยา่งนอ้ย 70% ของ NAV
• ลงทุนในตราสารทุน โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่เกิน 15% ของ NAV
• ลงทุนใน REIT และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์โดยเฉล่ียในรอบปี

บญัชีไม่เกิน 15% ของ NAV
• กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารจดัการของบริษทั

จดัการ โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่เกิน 79% ของ NAV
• กองทุนอาจจะเขา้ทาํสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

การลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซ่ึงรวมถึงการป้องกนัความเส่ียง (Hedging)
จากการลงทุน

• กองทุนมุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสูงกวา่ดชันีช้ีวดั (Active management)
• ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนใน

ต่างประเทศ

ผลการดาํเนินงานและดชันีช้ีวดัย้อนหลงั 5 ปีปฏทินิ (% ต่อปี) 

2 3 4 5 71 6 8ตํา่

ระดบัความเส่ียง

สูง

เส่ียงปานกลางค่อนข้างสูง
ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก

โดยมสัีดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV

29 มถุินายน 2565

29 มถุินายน 2565

ไม่จ่าย

ไม่กาํหนด

ข้อมูลกองทุนรวม
วนัจดทะเบียนกองทุน
วนัเร่ิมต้น class
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล
อายุกองทุน

ผู้จดัการกองทุนรวม
นาย ฑลติ โชคทพิย์พฒันา (29 มถุินายน 2565)
น.ส. พรทพิา หน่ึงนํ้าใจ (29 มถุินายน 2565)

ดชันีช้ีวดั
1. ดชันีพนัธบตัรท่ีมีอายคุงท่ี (ZRR) อายปุระมาณ 2 ปี
สดัส่วน 45.00%
2. อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 1 ปี เฉล่ียประเภทบุคคล
ธรรมดาวงเงิน 1 ลา้นบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคาร
กสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์หลงัหกัภาษี
สดัส่วน 45.00%
3. ดชันีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สดัส่วน 5
.00%
4. ดชันีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์
และกองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์(PE&
REIT Total Return Index) สดัส่วน 5.00%
คาํเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเ้ป็น

ส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต

www.krungsriasset.com

หนงัสือช้ีชวนฉบบัเตม็

ผูล้งทุนสามารถศึกษาเคร่ืองมือ
บริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง
ไดใ้นหนงัสือช้ีชวนฉบบัเตม็

การเขา้ร่วมต่อตา้นทุจริต: ไดรั้บการรับรองจาก CAC

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
KFYENJAI-A

กองทุนเปิดกรุงศรีเยน็ใจ-สะสมมูลค่า



KFYENJAI-A
ผลการดาํเนินงานย้อนหลงัแบบปักหมุด (% ต่อปี)

YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี *
กองทุน -0.38 -0.64 0.16 N/A
ดชันีช้ีวดั -0.33 -0.49 0.46 N/A
ค่าเฉลีย่ในกลุ่มเดยีวกนั -0.54 -1.25 0.56 N/A
ความผนัผวนกองทุน 1.02 0.99 0.90 N/A
ความผนัผวนดชันีช้ีวดั 0.80 0.80 0.73 N/A

3 ปี * 5 ปี * 10 ปี * ตัง้แต่จดัตัง้
กองทุน N/A N/A N/A 0.21
ดชันีช้ีวดั N/A N/A N/A 0.84
ค่าเฉลีย่ในกลุ่มเดยีวกนั N/A N/A N/A N/A
ความผนัผวนกองทุน N/A N/A N/A 0.86
ความผนัผวนดชันีช้ีวดั N/A N/A N/A 0.73

* ผลตอบแทนท่ีมีอายเุกินหน่ึงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
ค่าเฉล่ียในกลุ่มเดียวกนัตามกลุ่ม Conservative Allocation

การซ้ือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วนัทาํการซ้ือ:  ทุกวนัทาํการของธนาคาร วนัทาํการขายคืน:  ทุกวนัทาํการของธนาคาร
เวลาทาํการ:  08:30 น. - 15:30 น. เวลาทาํการ:  08:30 น. - 15:30 น.
การซ้ือคร้ังแรกขัน้ตํา่:  500 บาท การขายคืนขัน้ตํา่:  500 บาท
การซ้ือคร้ังถดัไปขัน้ตํา่:  500 บาท ยอดคงเหลือขัน้ตํา่:  50 หน่วย
 ระยะเวลาการรับเงนิค่าขายคืน:  ภายใน 5 วนัทาํการ

นับถดัจากวนัทาํรายการขายคืน โดยทัว่ไปจะได้
รับเงนิ 3 วนัทาํการนับถดัจากวนัทาํรายการขายคืน
(T+3)

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเกบ็จากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกนิ เกบ็จริง
การจดัการ 2.1400 0.7490
รวมค่าใช้จ่าย 4.6545 0.8774
หมายเหตุ
หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการเดียวกนั (กองทุนปลายทาง)
บริษทัจดัการจะไม่เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการซํ้าซอ้นกบักองทุนปลายทาง ทั้งน้ี บริษทั
จดัการจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการจดัการใหก้บักองทุน KFYENJAI ในจาํนวนท่ีเท่ากบั
ค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนในกองทุนปลายทาง และเงินคืนดงักล่าวจะถูกเกบ็
เขา้เป็นทรัพยสิ์นของกองทุน KFYENJAI

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเกบ็จากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกนิ เกบ็จริง
การขาย 2.00 0.2675

การรับซ้ือคืน 2.00 ไม่เรียกเกบ็

การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเข้า 2.00 0.2675

การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก 2.00 ไม่เรียกเกบ็

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

-1.15 %
0.00

ยงัไม่มกีารลงทุนในต่างประเทศ

121.20 %
N/A

0.00 %
0.86
N/A

ข้อมูลเชิงสถติิ
Maximum Drawdown
Recovering Period
FX Hedging
อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน
Sharpe Ratio
Alpha
Beta
Tracking Error

สัดส่วนประเภททรัพย์สินทีล่งทุน (% NAV)
หน่วย CIS 71.52
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน 8.42
ตราสารภาครัฐหรือองคก์รระหวา่งประเทศ 8.42
ตราสารหน้ีท่ีออกโดยบริษทัหรือภาคเอกชน 7.62
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 2.57

การจดัสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม
 (% NAV)

หมวดอ่ืนๆ 71.52
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 5.08
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสต์
เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์

5.07

หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค 2.40
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ 0.64

การจดัสรรการลงทุนใน
ผู้ออกตราสาร 5 อนัดบัแรก (% NAV)

กระทรวงการคลงั 8.42
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ 4.88
ธนาคารแห่งประเทศไทย 2.57
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริ
มทรัพย ์CPN รีเทล โกรท

1.60

บมจ.กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 1.14

การจดัสรรการลงทุนตามอนัดบัความน่าเช่ือถือ (%)
ในประเทศ National International

AAA 10.98
AA 1.60
A 6.02



KFYENJAI-A
หมายเหตุ
- ค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแลว้
- หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการเดียวกนั บริษทัจดัการจะไม่

เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนซํ้าซอ้น
- บริษทัจดัการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จริงเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์

หรือค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ

ตราสารหนี้ - ทรัพย์สินทีล่งทุน 5 อนัดบัแรก
Holding % NAV

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหน้ี-สะสมมูลค่า 68.60

หุ้นกูข้องบริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2565 ชุดท่ี 1
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568

4.88

พนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหน้ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 1 3.01

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหน้ี-สะสมมูลค่า 2.92

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 8/91/66 2.57

ตราสารทุน - ทรัพย์สินทีล่งทุน 5 อนัดบัแรก
Holding % NAV

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าโลตสัส์ รีเทล โกรท 0.80

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ืออุต
สาหกรรมเฟรเซอร์สพร็อพเพอร์

0.66

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยอิ์มแพค็โกรท 0.64

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท 0.57

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม
โกรท

0.53

การลงทุนในกองทุนอ่ืนเกนิกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ช่ือกอง :
กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า
(KFSMART-A)

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

ช่ือกอง :
กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทฟีตราสารหนี้-สะสมมูลค่า
(KFAFIX-A)

web link :
www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KFAFI
X-A



KFYENJAI-A
คาํอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นตผ์ลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั (หรือตั้งแต่จดัตั้งกองทุนกรณีท่ียงัไม่ครบ 5 ปี) โดยวดัจากระดบั NAV ต่อหน่วยท่ีจุดสูงสุด
ไปจนถึงจุดต่ ําสุดในช่วงท่ี   NAV   ต่อหน่วยปรับตวัลดลง  ค่า  Maximum   Drawdown  เป็นขอ้มูลท่ีช่วยใหท้ราบถึงความเส่ียงท่ีอาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering    Period  ระยะเวลาการฟ้ื นตวั เพ่ือเป็นขอ้มูลใหผู้ล้งทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาท่ีฟ้ื นกลบัมาท่ีเงินทุนเร่ิมตน้ใชร้ะยะเวลานานเท่าใด
FX   Hedging   เปอร์เซ็นตข์องการลงทุนในสกลุเงินต่างประเทศท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน
อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน ความถ่ีของการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึง โดยคาํนวณจากมูลค่าท่ีต่ ํากวา่ระหวา่งผลรวมของมูลค่าการซ้ือหลกัทรัพยก์บั
ผลรวมของมูลค่าการขายหลกัทรัพยข์องกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารดว้ยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกนั  กองทุนรวมท่ีมีค่า  portfolio turnover  สูง
บ่งช้ีถึงการซ้ือขายหลกัทรัพยบ่์อยคร้ังของผูจ้ดัการกองทุนและทาํใหมี้ตน้ทุนการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์สูง     จึงตอ้งพิจารณเปรียบเทียบกบัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมเพ่ือประเมิน
ความคุ้มค่าของการซ้ือขายหลกัทรัพยด์งักล่าว
Sharpe   Ratio     อตัราส่วนระหวา่งผลตอบแทนส่วนเพ่ิมของกองทุนรวมเปรียบเทียบกบัความเส่ียงจากการลงทุน   โดยคาํนวณจากผลต่างระหวา่งอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมกบั
อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง   (risk-free rate)   เปรียบเทียบกบัค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (standard deviation)  ของกองทุนรวม  ค่า  Sharpe  Ratio  สะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนท่ี
กองทุนรวมควรไดรั้บเพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยกบัความเส่ียงท่ีกองทุนรวมรับมา  โดยกองทุนรวมท่ีมีค่า  Sharpe  Ratio  สูงกวา่จะเป็นกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการลงทุนท่ีดีกวา่
เน่ืองจากไดรั้บผลตอบแทนส่วนเพ่ิมท่ีสูงกวา่ภายใตร้ะดบัความเส่ียงเดียวกนั
Alpha  ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเม่ือเปรียบเทียบกบัดชันีช้ีวดั (benchmark) โดยค่า Alpha ท่ีสูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนไดสู้งกวา่ดชันีช้ีวดั ซ่ึงเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผูจ้ดัการกองทุนในการคดัเลือกหรือหาจงัหวะเขา้ลงทุนในหลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม
Beta      ระดบัและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นพอร์ตการลงทุน   โดยเปรียบเทียบกบัอตัราการเปล่ียนแปลงของตลาด    Beta    นอ้ยกวา่   1   แสดงวา่
หลกัทรัพยใ์นพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนนอ้ยกวา่การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยข์องตลาด Beta มากกวา่ 1 แสดงวา่ หลกัทรัพย์
ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนมากกวา่การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยข์องตลาด
Tracking   Error  อตัราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดชันีช้ีวดั  โดยหาก  tracking error  ต่ ํา  หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้
ใกลเ้คียงกบัดชันีช้ีวดั   กองทุนรวมท่ีมีค่า   tracking   error   สูง   จะมีอตัราผลตอบแทนโดยเฉล่ียห่างจากดชันีช้ีวดัมากข้ึน
Yield   to   Maturity   อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ีโดยถือจนครบกาํหนดอาย ุ  ซ่ึงคาํนวณจากดอกเบ้ียท่ีจะไดรั้บในอนาคตตลอดอายตุราสารและเงินตน้ท่ีจะไดรั้บคืน
นาํมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั   โดยใชว้ดัอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ี   คาํนวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน้ ําหนกัของ    Yield  to  Maturity    ของตราสารหน้ีแต่ละตวัท่ีกองทุนมี
การลงทุน  และเน่ืองจาก Yield  to  Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นตต่์อปี จึงสามารถนาํไปใชเ้ปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนระหวา่งกองทุนรวมตราสารหน้ีท่ีมีนโยบายถือครอง
ตราสารหน้ีจนครบกาํหนดอายแุละมีลกัษณะการลงทุนท่ีใกลเ้คียงกนัได้
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