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ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลการด าเนนิงานในอดตี
ของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 
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ปจัจุบันมีสินทรัพย์เพ่ือการลงทุนมากมายในตลาด 

หุ้น 

แบ่งตามขนาด 

• เล็ก, กลาง, 

ใหญ่ 

แบ่งตามภูมิภาค 

• เอเชีย, อาเซียน, 

ยุโรป, อเมริกา

เหนือ ฯลฯ 

แบ่งตามประเทศ 

• ไทย, ญ่ีปุ่น, 

สหรัฐฯ, 

เยอรมัน ฯลฯ 

แบ่งตามกลุ่ม

อุตสาหกรรม 

• เฮลธ์แคร์, 

เทคโนโลย,ี 

การเงิน ฯลฯ 

แบ่งตามสไตล์

การลงทุน 

• หุ้นปันผล, หุ้น

เติบโต, หุ้น

มูลค่า 
ตราสารหนี้ 

ตราสาร

ภาครัฐ 

ตราสาร

ภาคเอกชน 

ตราสาร

รัฐวิสาหกิจ 

Investment 

grade 
High yield 

ตราสาร

สกุลเงิน

ท้องถิ่น 

ตราสาร

อ้างอิงเงิน

เฟ้อ 

สินทรัพย์

ทางเลือก 

กองทุนรวม

อสังหา         

ริมทรัพย ์

กองทุน

โครงสร้าง

พื้นฐาน 

สินค้า    

โภคภัณฑ์ 

สินเช่ือ

ภาค

การเงิน 

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลการด าเนนิงานในอดตี
ของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 
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แต่ไม่มีสินทรัพย์ใดสามารถสร้างผลตอบแทนเป็นอันดับ 1 ได้ทุกชว่งเวลา 

ผลตอบแทนย้อนหลังของตลาดหุ้น ผลตอบแทนย้อนหลังของตลาดตราสารหนี้ 

แหล่งข้อมูล: FactSet, MSCI, J.P. Morgan Asset Management. Guide to the Markets – Asia ข้อมูลล่าสุด ณ 31 ธ.ค. 61 

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลการด าเนนิงานในอดตี
ของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 
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อีกทั้งนักลงทุนยังต้องเผชิญความท้าทายเพ่ิมขึ้นจากปจัจัยตา่งๆ 

3. ความท้าทายในการสร้างการ

เติบโตของเงินลงทุน 

การเติบโตยังคงมีอยา่งจ ากัด 

2. ความท้าทายในการสร้างความ

สม ่าเสมอของผลตอบแทน 

ความผันผวนในตลาดเพิ่มสูงขึ้น 

1. ความท้าทายในการสร้าง

ผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสด 

อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต ่ากว่า

ค่าเฉลี่ยในอดีต 

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลการด าเนนิงานในอดตี
ของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 
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อัตราผลตอบแทนของตราสารหน้ีทีป่รบัตวัต ่ากว่าค่าเฉลี่ยในอดีต 

แหล่งข้อมูล: BLS, FactSet, Federal Reserve, J.P. Morgan Asset Management ณ 31 ธ.ค. 61 

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลการด าเนนิงานในอดตี
ของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 
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แหล่งข้อมูล: FactSet, J.P. Morgan Asset Management ณ 31 ธ.ค. 61 

*VIX Index เป็นดัชนีช้ีวัดความผันผวนของตลาดผ่านทางราคาของ S&P 500 Index Options 

ความผันผวนในตลาดที่สูงขึ้น 

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลการด าเนนิงานในอดตี
ของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 
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การจดัสรรพอร์ตการลงทุนจงึเป็นส่วนส าคัญ 

การกระจายการลงทุน ช่วยสร้างความสม ่าเสมอของผลตอบแทนและกระจายความเสีย่งให้เหมาะสม 

แหล่งข้อมูล: Bloomberg Finance L.P., Dow Jones, FactSet, J.P. Morgan Economic Research, MSCI, J.P. Morgan Asset Management ข้อมลูล่าสุด ณ 31 ธ.ค. 61 
Diversified portfolio เป็นพอร์ตการลงทุนสมมตเิพือ่ประกอบการอธิบายเทา่น้ัน โดยมีน ้าหนักการลงทุน 20% ใน DM EQ, 20% ใน Asian EQ, 5% ใน Latin America และ 
EMEA, 10% ใน EMD, 10% ใน Global Bond, 10% ใน Global Corporate High Yield, 15% ใน Asian Bonds, 5% ใน U.S. REITs และ 5% Cash 

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลการด าเนนิงานในอดตี
ของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 
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ความยืดหยุ่นในการลงทุน ช่วยเพ่ิมโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้น 

ผู้จัดการกองทุนมอือาชีพสามารถชว่ยจัดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม  

ตามภาวะเศรษฐกจิแต่ละช่วงเวลา 

แหล่งข้อมูล: Fidelity International 

ช่วงเศรษฐกิจก าลังเตบิโต 

อาจใหน้ ้าหนกัการลงทุนใน

สินทรัพย์ท่ีมีศกัยภาพเตบิโต

ตามภาวะเศรษฐกจิ เช่น หุ้น

เติบโต, ตราสารหนี้เอกชน 

ในช่วงเศรษฐกจิเริม่ฟืน้ตวั 

อาจสร้างสมดลุให้พอร์ต 

ด้วยการลดการลงทุนใน

สินทรัพย์แบบ Defensive 

และเพิ่มน ้าหนกัในสนิทรัพย์

ท่ีเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจ 

ช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวอาจ

ลดความเสี่ยงของพอร์ต

ด้วยการลดสดัส่วนการ

ลงทุนในสินทรพัยท่ี์เติบโต

ตามภาวะเศรษฐกจิลง 

ช่วงเศรษฐกิจหดตัว อาจ

เน้นการลงทุนในสินทรพัย์

ประเภท Defensive ท่ีให้

ผลตอบแทนสม ่าเสมอ 

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลการด าเนนิงานในอดตี
ของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 
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• สร้างรายได้จากหลากหลายประเภทหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น หุ้น, REITs, 

ตราสารหนี้คุณภาพสูง พันธบัตรประเทศเกิดใหม่, High yield bond, หุ้นกู้

แปลงสภาพ และ สินเชื่อที่มีอสังหาริมทรัพย์ค ้าประกัน 

•การลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลกหรือในแต่ละภูมิภาค ท าให้ช่วย

กระจายความเสี่ยง ขณะเดียวกันก็มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจ 

• เข้าถึงทุกโอกาสการลงทุนที่กระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลกหรือในแต่ละภูมิภาคใน

กองทุนเดียว 

•การลงทุนที่ยืดหยุ่น ท าให้สามารถหาสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนที่ดี      

ในสภาวะเศรษฐกิจต่างๆ อย่างคล่องตัว  

11 

1 

2 

3 

4 

ค าตอบของการกระจายการลงทุนอย่างยดืหยุน่ เพือ่โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี 

กระจายการลงทุน

อยา่งลงตัว 

จัดสัดส่วนการ

ลงทุนอย่าง

ยืดหยุน่ คล่องตัว 

มีผลตอบแทนที่

ปรับด้วยความ

เสี่ยงท่ีน่าสนใจ 

เข้าถึงทุกโอกาส

การลงทุนทั่วโลก

หรือแต่ละภูมิภาค

ในกองทุนเดยีว 

Page 

กองทุนประเภท Income Fund ของ บลจ.กรุงศรี 

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลการด าเนนิงานในอดตี
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กองทุนประเภท Income Fund ของ บลจ.กรุงศรี 

หลากหลายทางเลือก ตอบโจทย์ทุกเป้าหมายการลงทุน 

KF-SINCOME 
KF-CSINCOM 

KF-INCOME 
KF-CINCOME 

KFMINCOM KFAINCOM 

ลงทนุในกองทุนหลกั 

PIMCO GIS Income 

Fund  

กองทุนหลักกระจายการ

ลงทนุในตราสารหนี้

หลากหลายประเภทท่ัวโลก 

2 ทางเลือกการลงทุน

สะสมหรือรับผลตอบแทน

รายไตรมาส* 

ลงทนุในกองทุนหลกั 

JPMorgan Investment 

Funds - Global Income 

Fund 

กองทุนหลักกระจายการ

ลงทนุในสินทรัพย์ตา่งๆท่ัว

โลก ท้ังหุ้น, ตราสารหนี,้ 

REITs 

2 ทางเลือกการลงทุน

สะสมหรือรับผลตอบแทน

รายเดือน* 

ลงทนุในกองทุนหลกั 

Fidelity Funds - Global 

Multi Asset Income Fund 

กองทุนหลักกระจายการ

ลงทนุในสินทรัพย์ตา่งๆท่ัว

โลก ท้ังหุ้น, ตราสารหนี้ และ 

สินทรัพย์ทางเลอืก 

2 ทางเลือกการลงทุนสะสม

หรือรับผลตอบแทนราย

เดือน* 

ลงทนุในกองทุนหลกั 

Schroder Asian Income 

Fund  

กองทุนหลักกระจายการ

ลงทนุในสินทรัพย์ตา่งๆท่ัว

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ท้ัง

หุ้น, ตราสารหนี,้ REITs 

2 ทางเลือกการลงทุน

สะสมหรือรับผลตอบแทน

รายเดือน* 

*การจ่ายผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งอาจมีโอกาสที่นักลงทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนในบางช่วงเวลา 

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลการด าเนนิงานในอดตี
ของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 
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กองทุนประเภท Income Fund เหมาะกับนักลงทุนประเภทใด?   

ผู้ที่มองหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนใน

ตราสารหนี้ และหุ้น ที่ใหผ้ลตอบแทนสูงกว่าเงินเฟ้อ 

ผู้ทีต่้องการโอกาสได้รับผลตอบแทน ในรูปกระแสเงินสดจาก

เงินลงทุนเป็นประจ า* 

ผู้ที่มองหาโอกาสในการลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน 

ในแต่ละภูมิภาค หรือทั่วโลก 

*การจ่ายผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งอาจมีโอกาสที่นักลงทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนในบางช่วงเวลา 

Page 
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 กองทุน KFMINCOM 

 กองทุน KFAINCOM 

 

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลการด าเนนิงานในอดตี
ของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 
 

หัวข้อน าเสนอ 



มุ่งเน้นรายได้ทีส่ม า่เสมอจากการลงทุนเป็นตวัขับเคลื่อน

ผลตอบแทนโดยรวม 
 

หลากหลายแหล่งรายได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ในการสร้างผลตอบแทนที่ดีและสม ่าเสมอ อีกท้ังยังช่วยลดความผัน

ผวนจากการเปลี่ยนแปลงด้านปัจจัยเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ย 
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KF-SINCOME : ส าหรบันักลงทุนทีม่องหาแหล่งสรา้งผลตอบแทนในรูปแบบรายได้ประจ า  

KF-CSINCOM : ส าหรับนักลงทุนทีต่อ้งการสะสมความเติบโตของผลตอบแทนไว้ในกองทุน 

แหล่งข้อมูล: Morningstar rating จาก PIMCO ณ 30 พ.ย. 61 โดยรางวัลและการจัดอันดบัดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวขอ้งกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่

อย่างใด การจ่ายผลตอบแทนของกองทุน KF-SINCOME ข้ึนอยู่กับผลการด าเนนิงานของกองทุนหลัก ซ่ึงอาจมีโอกาสที่นกัลงทุนจะไม่ได้รบั
ผลตอบแทนในบางชว่งเวลา.   

KF-GBRAND 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)  

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM) 

KF-SINCOME & KF-CSINCOM 

ค าตอบเดียวของการลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีและสม ่าเสมอ 

กองทุนตราสารหนี้ท่ีสามารถตอบโจทย์ในยุคดอกเบ้ียต า่ 
 

ขยายโอกาสการลงทุนด้วยการเพิ่มความยดืหยุ่นในการกระจายการ

ลงทุนในตลาดตราสารหนี้หลากหลายประเภทท่ีมีศักยภาพท่ัวโลก 

ลงทนุในกองทุนตา่งประเทศ PIMCO GIS Income Fund (กองทนุหลกั) 
 

กองทุน 5 ดาวจาก Morningstar ในกลุ่ม Multi sector bond   

พิสูจน์ด้วยประวัติผลการด าเนินงานท่ีน่าสนใจตลอดช่วงท่ีภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลง 

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลการด าเนนิงานในอดตี
ของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 
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การกระจายการลงทุนในตราสารหน้ีหลากหลายประเภททั่วโลก 

Duration 

กระจายการลงทุนในตราสารคุณภาพสูงที่มี Duration 

โดยเฉพาะในออสเตรเลีย ซึ่งมีโอกาสที่ธนาคารกลางจะ

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 

เน ้นตราสารที ่ม ีอายุปานกลางส าหรับการลงทุนใน      

ตราสารหนี้ของสหรัฐฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงขาลง 

 

Spread 

คงสัดส่วนการลงทุนใน Non-agency MBS เนื่องจาก

มุมมองเชิงบวกต่อภาคที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ 

กระจายการลงทุนในตราสารคุณภาพดี เช่น CMBS และ 

IG Corporate  

การมีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มที่ช่วยป้องกันความเสี่ยง

ด้านขาลง เช่น Agency MBS  

เน้นลงทุนในตราสารคุณภาพสูงใน ตลาดเกิดใหม่ ทั้งใน

รูปสกุลเงินท้องถ่ิน, ตราสารภาครัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ 

Fund statistic 

Effective duration (yrs) 3.15 Estimated Yield to Maturity (%) 6.47 Average Credit Quality A 

แหล่งข้อมูล : PIMCO ณ 30 พ.ย. 61 

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลการด าเนนิงานในอดตี
ของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 
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ความยืดหยุ่นของการจัดสรรพอร์ตการลงทุน 

แหล่งข้อมูล : PIMCO พอรต์การลงทุน ณ 30 พ.ย. 61 โดยรางวัลและการจัดอันดับดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวขอ้งกับการจดัอันดับของสมาคมบรษิัทจัดการลงทุนแตอ่ยา่งใด 

ข้อมูลกองทุน 

วันจัดต้ังกองทุน Class I : 30 พ.ย. 2555 

Bloomberg ticker PIMINIA:ID 

Morningstar rating 

ขนาดกองทุน 56.0 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  

สกุลเงินหลัก USD 

แนวทางการลงทุนของกองทุน 

สินทรัพย์หลักของการลงทุน ตราสารหนี้ 

Duration เฉล่ียของกองทุน 0 – 8 ปี 

สัดส่วนการลงทุนใน Corporate High Yield  ไม่เกิน 50% 

สัดส่วนการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ ไม่เกิน 20% 

สัดส่วนในสกุลเงินที่ไม่ใช่ USD ไม่เกิน 30% 

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลการด าเนนิงานในอดตี
ของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 
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ผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก 

กองทุนหลักมีประวัติผลตอบแทนที่โดดเด่นในช่วงดอกเบ้ียขาขึ้น 

แหล่งข้อมูล : PIMCO ณ 30 พ.ย. 61  Benchmark คือ ดัชนี Barclays U.S. Aggregate Index วันจัดตั้งกองทุนคือ 30 พ.ย. 55  ผลการด าเนินงาน
ที่แสดงเป็นผลการด าเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ และคิดเป็นรูปสกุลเงิน USD  ผลการด าเนินงานที่แสดงเป็นผลการด าเนินงานของ
กองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

ผลการด าเนนิงาน 3 เดือน 6 เดือน 1 ป ี(ต่อป)ี 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 

Fund -0.07% 0.07% -0.56% 4.63% 5.00% 

Benchmark -0.84% -0.30% -1.34% 1.33% 2.03% 

ผลตอบแทนสะสมของกองทุนหลัก 

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลการด าเนนิงานในอดตี
ของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 
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รายละเอียดกองทุน 

รายละเอียด 
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม 

(KF-SINCOME) 
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟ 

สมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM) 

นโยบายการลงทุน 
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ PIMCO GIS Income Fund (Class I-ACC) (กองทุนหลัก)  

โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV  

นโยบายป้องกันความเส่ียง

อัตราแลกเปลี่ยน* 
ป้องกันความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ  

ระดับความเส่ียงกองทุน ระดับ 5 

วันท าการซ้ือขาย ทุกวันท าการ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับประกาศวันหยุดของกองทุนหรอืบรษิัทจัดการ  

การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัต ิ

ปีละ 4 ครั้ง โดยจะท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  

KF-SINCOME และสับเปลี่ยนเข้ากองทุน KFCASH โดยอัตโนมัติ 
ไม่มีนโยบายการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ

วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันท าการนับจากวันท ารายการ (T + 3) 

เงินลงทุนขั้นต ่า 2,000 บาท 

นักลงทุนเป้าหมาย 

เหมาะส าหรับ:  ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนท่ีสูงกว่าการฝากเงินธนาคาร และยอมรับผลตอบแทนท่ีอาจต ่ากวา่หุ้นได้  

 ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคลอ่งในการซื้อขาย ไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันท าการ โดยจะได้รับเงินคืนภายใน 3 วันท าการหลัง

วันท่ีท ารายการ  

ไม่เหมาะกับ  ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรอืรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ  ผู้ลงทุนที่ต้องการ

ลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ท่ีมีคุณภาพดี สภาพคลอ่งสูง และมีความผันผวนของราคาต ่า เนื่องจากกองทุนนี้ไม่ถูกจ ากัดโดย

กฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวเช่นเดยีวกับกองทุนรวมตลาดเงิน 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก

กองทุน (% ของมูลค่าหน่วย

ลงทุนสุทธิต่อป)ี 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ                :      ไม่เกิน 2.14% (เก็บจริง: 0.856%) 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์   :      ไม่เกิน 0.107% (เก็บจริง: 0.0321%) 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน      :      ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้

ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมการซื้อ / สับเปลี่ยนเข้า :  ไม่เกิน 2.00%(เก็บจริง: น้อยกว่า 50 ล้านบาท = 1%, ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป 0.50%

ค่าธรรมเนียมการขายคืน / สับเปลี่ยนออก :   ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) 

(ยกเว้นค่าธรรมเนยีมการสับเปลี่ยนเข้าส าหรับรายการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุน KF-SINCOME และ KF-CSINCOM) 

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว กองทุนจะใช้เครื่องมือ
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเต็มจ านวน ซึ่งอาจมีต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยท าให้ผลตอบแทน
ของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มข้ึน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยแต่ละรายลดลง 

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลการด าเนนิงานในอดตี
ของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 
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    ความท้าทายของการลงทุนในปัจจุบัน 

    กองทุนประเภท Income fund ของ บลจ. กรุงศรี 

 กองทุน KF-SINCOME และ KF-CSINCOM 

 กองทุน KF-INCOME และ KF-CINCOME 

 กองทุน KFMINCOM 

 กองทุน KFAINCOM 

 

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลการด าเนนิงานในอดตี
ของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 
 

หัวข้อน าเสนอ 
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KF-INCOME : ส าหรับนักลงทุนที่มองหาแหล่งสร้างผลตอบแทนในรปูแบบรายได้ประจ า  

KF-CINCOME : ส าหรับนักลงทุนทีต่อ้งการสะสมความเติบโตของผลตอบแทนไว้ในกองทุน 

หมายเหต:ุ การจา่ยผลตอบแทนของกองทนุ KF-INCOME ขึ้นอยูก่ับผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก ซึง่อาจมีโอกาสทีน่ักลงทนุจะไม่ได้รบั
ผลตอบแทนในบางช่วงเวลา 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)  

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME) 

สะสมผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั่วโลก เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีและสม ่าเสมอ 

KF-INCOME & KF-CINCOME 

กองทุนที่ออกแบบมาเพื่อเก็บเกี่ยวและสะสมผลตอบแทน

จากหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก 

ส าหรับผู ้ท ี ่ต ้องการกระจายการลงทุน และแสวงหา

ผลตอบแทนเมื่อปรับด้วยความเสี่ยงที่ดี 

ค าตอบของการกระจายการลงทุนอย่างแท้จริง เพื่อเข้าถึง

ทุกโอกาสการลงทุนที่กระจายอยู่ทั่วโลก 

ลงทุนในกองทุนหลัก JPMorgan Investment Funds - 

Global Income Fund  

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลการด าเนนิงานในอดตี
ของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 
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กองทุนมีการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก 

แหล่งข้อมูล : J.P. Morgan Asset Management ณ 30 พ.ย. 61 

สัดสว่นการลงทุนมาตรฐาน 
(Neutral allocation) 

25% Global Equities                      45% High Yield Bonds 

10% REITS                                     10% Emerging Markets Bonds,  

10% Investment Grade Bonds   

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลการด าเนนิงานในอดตี
ของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 
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ความยืดหยุ่นของการจัดสรรพอร์ตการลงทุน 

แหล่งข้อมูล : J.P. Morgan Asset Management ณ 30 พ.ย. 61 

ตัวอย่างกรอบ    

การลงทุนจริง 

ต้ังแต่จัดต้ังกองทุน 

ความยืดหยุ่นในการจดัสรร       

การลงทุนในแต่ละช่วงเวลา 

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลการด าเนนิงานในอดตี
ของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 
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ผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก 

แหล่งข้อมูล : J.P. Morgan Asset Management, Bloomberg ณ 30 พ.ย. 61 ผลการด าเนินงานที่แสดงเป็นผลการด าเนินงานของกองทุนหลักใน Class A 
(EUR) ซึ่งเป็นคลาสที่จัดต้ังมายาวนานที่สุด โดยจัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 51 ในขณะที่กองทุน KF-INCOME จะลงทุนใน Class A (mth) (USD Hedged) 
และ KF-CINCOME จะลงทุนใน Class A (acc) (USD Hedged) โดยแต่ละ share class มีกลยุทธ์การลงทุนเดียวกัน ผลการด าเนินงานที่แสดงเป็นผลการ
ด าเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

กลยุทธ์การลงทุนที่สามารถสรา้งท้ังผลตอบแทนในรปูรายได้ประจ าและการเติบโตของเงินลงทุน 

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลการด าเนนิงานในอดตี
ของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 
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มุมมองและกลยุทธ์การลงทุน 

แหล่งข้อมูล : J.P. Morgan Asset Management ณ พ.ย. 61 

มุมมองเชิงบวกตอ่การลงทุนในหุน้และตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง 

ลดน า้หนกัการลงทุนในหุ้น แต่ยงัคงกระจาย

การลงทุนในหลากหลายภูมิภาค: ลดน ้าหนัก

การลงทุนในหุ้นยุโรป โดยสับเปลี่ยนไปลงทุน

ในหุ้นสหรัฐฯ 

การลงทุนในตราสารประเภทหุ้นบุริมสิทธ์ิ 

สามารถชว่ยในการกระจายความเสี่ยงและมี

ผลตอบแทนท่ีน่าสนใจ 

ชื่นชอบการลงทุนในตราสารหนีภ้าคเอกชน: 

โดยมีมุมมองเชงิบวกตอ่ตราสารหนี้ประเภท 

High yield มากกวา่ตราสารประเภท 

Investment grade จากความนา่ดงึดูดของ

ผลตอบแทนเมื่อเทียบกบัความเสี่ยง 

เพิ่ม Duration โดยรวมของพอร์ต: ยังคง

น ้าหนักการลงทุนในตราสารท่ีมสีินทรัพยค์ า้

ประกันของสหรัฐฯ และคงการถือครองตรา

สารหนี้รัฐบาลไว้เช่นเดมิ  

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลการด าเนนิงานในอดตี
ของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 
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รายละเอียดกองทุน 

รายละเอียด 
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม 

(KF-INCOME) 

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทฟีโกลบอลอินคัม  

(KF-CINCOME) 

นโยบายการลงทุน 

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ JPMorgan Investment Funds - Global 

Income Fund (Class A (mth) - USD (Hedged))  

โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ JPMorgan Investment Funds - 

Global Income Fund (Class A (acc) – USD (Hedged)) 

โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 

นโยบายป้องกันความเสีย่งอัตรา

แลกเปลีย่น* 

ป้องกันความเสี่ยงตามดลุยพินิจของผู้จัดการกองทุน  

โดยปกติกองทุนจะป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลีย่ร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 

ระดับความเสีย่งกองทุน ระดับ 5 

วันท าการซื้อขาย ทุกวันท าการ ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับประกาศวันหยุดของกองทุนหรือบริษัทจัดการ  

การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 

ไม่เกินปีละ 12 คร้ัง โดยจะท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  KF-INCOME และ

สับเปลี่ยนเข้ากองทุน KFCASH โดยอัตโนมัต ิ(ท้ังน้ี ข้ึนกับการจ่ายเงินปันผล

ของกองทุนหลักและดลุยพินิจผู้จดัการกองทุน) 

ไม่มีนโยบายการรับซ้ือคืนแบบอัตโนมัต ิ

เงินลงทุนข้ันต ่า คร้ังแรก 50,000 บาท/ คร้ังต่อไป 2,000 บาท 2,000 บาท 

นักลงทุนเปา้หมาย 

เหมาะส าหรับ:  ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้น, ตราสารหนี้ และตราสารอื่นใดที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 

หรือลดลงจนต ่ากว่ามูลค่าท่ีลงทุนและท าให้ขาดทุนได้  ผู้ลงทุนท่ีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่า

การลงทุนในตราสารหน้ีท่ัวไป  

ไม่เหมาะกับ  ผู้ลงทุนท่ีเน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 

วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 4 วันท าการนับจากวันท ารายการ (T + 4) 

ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเกบ็จาก

กองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

สุทธิต่อป)ี 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ             :    ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (เก็บจริง 0.6688%) 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  :     ไม่เกิน 0.107% ตอ่ปี (เก็บจริง 0.0321%) 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน     :     ไม่เกิน 0.1605% ตอ่ปี (เก็บจริง 0.1605%) 

ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเกบ็จากผู้

ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมการซ้ือและสับเปลี่ยนเข้า : ไม่เกิน 2.00% ต่อปี (เก็บจริง 1.50%) ,  

ค่าธรรมเนียมการขายคืน : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) 

(ยกเว้นค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า ระหว่างกอง KF-INCOME และ KF-CINCOME) 

หมายเหต:ุ ค่าธรรมเนยีมท่ีเรยีกเก็บจากกองทุน และ/หรอืผูล้งทุนเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรอืภาษธีุรกิจเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดแล้ว • กองทุนอาจเข้าท าสัญญาปอ้งกัน

ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลีย่นเงินโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบรษิัทจัดการ ซึ่งอาจมีตน้ทุนส าหรับการท าธุรกรรมฯ โดยท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจาก

ต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น และในกรณีท่ีไม่ได้ท าสัญญาป้องกันความเส่ียงฯ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินหรอืได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ • 

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติดังกล่าวจะท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยแต่ละรายลดลง 

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลการด าเนนิงานในอดตี
ของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 
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    ความท้าทายของการลงทุนในปัจจุบัน 

    กองทุนประเภท Income fund ของ บลจ. กรุงศรี 

 กองทุน KF-SINCOME และ KF-CSINCOM 

 กองทุน KF-INCOME และ KF-CINCOME 

 กองทุน KFMINCOM 

 กองทุน KFAINCOM 

 

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลการด าเนนิงานในอดตี
ของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 
 

หัวข้อน าเสนอ 
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กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอก็ซ์ (KFMINCOM)  
  
 โอกาสเข้าถึงกระแสเงินสด ความสม ่าเสมอ และการเติบโต กับกองทุน KFMINCOM 

เข้าถึง 3 โอกาสจากการลงทุนในกองทุนเดียว 

 
 
 
 

กระแสเงินสด 

 
 
 
 

ความสม ่าเสมอ 

 
 
 
 

การเติบโต 

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund  

หมายเหตุ: การจ่ายผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งอาจมีโอกาสที่นักลงทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนในบางช่วงเวลา 
ข้อมูลรางวัลจาก Fidelity International ณ 10 พ.ค. 60 โดยรางวัลดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่
อย่างใด 

บริหารโดย 1 ในบริษัทจัดการกองทุนท่ีใหญท่ี่สดุในโลก ซึง่ได้รับรางวัลจากสถาบนัชัน้น าต่างๆ 

กวา่ 170 รางวัล พสิูจนถ์ึงคุณภาพการบริหารกองทุนและการให้บริการ 

กองทุนท่ีออกแบบเพือ่ตอบโจทย์สภาวะเศรษฐกิจท่ีมีความท้าทาย จาก

อัตราดอกเบี้ยท่ีอยูใ่นระดับต ่า ความผันผวนของตลาดเพิ่มสูงขึ้น และ

การเติบโตท่ียังคงมีอยู่อย่างจ ากัด 

แนวทางการลงทุนท่ียืดหยุ่นและคล่องตวั เพื่อเฟ้นหาโอกาสการลงทุนท่ีดีท่ีสุดบนสนิทรัพย์

หลากหลายประเภทท่ีมีโอกาสสรา้งผลตอบแทนท่ียั่งยืน บนความผันผวนในระดับต ่า 

KFMINCOM 

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลการด าเนนิงานในอดตี
ของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 
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การกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ เพื่อเป้าหมายที่แตกต่าง 
  
 

แหล่งข้อมูล: Fidelity International ณ 30 พ.ย. 61 

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลการด าเนนิงานในอดตี
ของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 
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กรอบการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนในปัจจบุัน 

แหล่งข้อมูล: Fidelity International ณ 31 ต.ค. 61 

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลการด าเนนิงานในอดตี
ของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 
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กองทุนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้เป็นอย่างดีในช่วงตลาดขาลง 

แหล่งข้อมูล: Fidelity International, Morningstar Direct ผลตอบแทนค านวณจากการเปลี่ยนแปลงของราคา NAV (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย) โดย
น าเงินปันผลรวมค านวณเข้าในผลตอบแทน ซึ่งคิดในรูปสกุลเงิน USD ดัชนีอ้างอิงของ Global Equities คือ MSCI ACWI (N) Index ดัชนีอ้างอิงของ 
Asian Equities คือ MSCI AC Asia Pacific ex Japan (N) Index ข้อมูล Peer group อ้างอิงจากเฉลี่ยของกองทุนในกลุ่ม Morningstar GIF USD 
Moderate Allocation  
 ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลการด าเนนิงานในอดตี
ของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 
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มุมมองการลงทุน 

แหล่งข้อมูล: Fidelity International ณ พ.ย. 61 

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลการด าเนนิงานในอดตี
ของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 
 

เพ ิ ่มน  ้าหน ักในภาคการเง ินของ
สหรัฐฯ : เพิ ่มน ้าหนักการลงทุน
เล็กน้อยในกลุ่มการเงินของสหรัฐฯ 
หลังจากที ่อ ุตสาหกรรมปรับตัว
ลดลงมาในช่วงก่อนหน้านี้ 

รักษาระดับการป้องกันความเสี่ยง
ใกล้เคียงเดิม (ประมาณ 5.4%) 

คงน ้าหนักการลงทุนในสินทรัพย์
ทางเลือกประมาณ 9% 

เพิ่มน ้าหนักการลงทุนในตราสาร
หน้ี High yield ของเอเชีย: ลด
น ้าหนักการลงทุนในตราสารหนี้ 
High yield ของสหรัฐฯ และ
สับเปล่ียนไปลงทุนในเอเชียแทน 

เพิ่มน ้าหนักการลงทุนในตราสาร
หน้ี Investment grade ของ
สหรัฐฯ 

ลดน ้าหนักการลงทุนในตราสาร
หน้ีภาครัฐของสหราชอาณาจักร 
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รายละเอียดกองทุน 

รายละเอียด 
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัม 
เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)  

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัม 
เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอตัโนมัติ (KFMINCOM-R)  

นโยบายการลงทุน 
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (Class A-MINC(G))  (กองทุนหลัก) โดย

เฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV  

ระดับความเส่ียงกองทุน ระดับ 5 

นโยบายป้องกันความเส่ียง

อัตราแลกเปลี่ยน 
ป้องกันความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ณ ขณะใดขณะหนึ่งโดยไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ  

วันท าการซ้ือขาย ทุกวันท าการ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับประกาศวันหยุดของกองทุนหรอืบรษิัทจัดการ  

วันรับเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุน 
ภายใน 4 วันท าการนับจากวันท ารายการ (T + 4) 

การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัต ิ
ไม่มีนโยบายการรับซือ้คืนแบบอตัโนมัต ิ

มีนโยบายรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติปีละไม่เกิน 12 ครั้ง โดยจะท า

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KFMINCOM-R และสับเปลี่ยนเข้ากองทุน 

KFCASH โดยอัตโนมตัิ (ทั้งน้ี ขึ้นกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุน

หลักและดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน) 

เงินลงทุนขั้นต ่า 2,000 บาท ครั้งแรก 50,000 บาท / ครั้งตอ่ไป 2,000 บาท 

นักลงทุนเป้าหมาย 

เหมาะส าหรับ:  ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้น, ตราสารหนี้และตราสารอื่นใดที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะ

ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรอืลดลงจนต ่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและท าให้ขาดทุนได้  ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดย

คาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวท่ีดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ท่ัวไป  

ไม่เหมาะกับ  ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรอืรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ

จากกองทุน (% ของมูลค่า

หน่วยลงทุนสุทธิต่อป)ี 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ                :      ไม่เกิน 2.14% (เก็บจริง: 0.6688%) 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์   :      ไม่เกิน 0.107% (เก็บจริง: 0.0321%) 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน           :      ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%) 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ

จากผู้ลงทุน (% ของ

ยอดเงินลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมการซื้อ หรอื สับเปลี่ยนเข้า     :  ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: 1.50%) 

ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สับเปลีย่นออก  :  ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) 

(ยกเว้นค่าธรรมเนยีมสับเปลี่ยนเข้าระหว่างชนิดหน่วยลงทุน KFMINCOM-A และ KFMINCOM-R) 

หมายเหต:ุ ค่าธรรมเนยีมท่ีเรยีกเก็บจากกองทุน และ/หรอืผูล้งทุนเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรอืภาษธีุรกิจเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดแล้ว • กองทุนจะใชเ้ครื่องมอืปอ้งกันความ

เสี่ยงด้านอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเต็มจ านวน ซึง่อาจมีต้นทุนส าหรับการท าธรุกรรมป้องกันความเสีย่งดังกล่าว โดยท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง

เล็กน้อยจากต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น • การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติดังกล่าวจะท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยแต่ละรายลดลง 

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลการด าเนนิงานในอดตี
ของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 
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    ความท้าทายของการลงทุนในปัจจุบัน 

    กองทุนประเภท Income fund ของ บลจ. กรุงศรี 

 กองทุน KF-SINCOME และ KF-CSINCOM 

 กองทุน KF-INCOME และ KF-CINCOME 

 กองทุน KFMINCOM 

 กองทุน KFAINCOM 

 

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลการด าเนนิงานในอดตี
ของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 
 

หัวข้อน าเสนอ 



        คว้าทุกโอกาสการลงทุนในภูมิภาค “เอเชีย” 
 
 

ภูมิภาคที ่ม ีอ ัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ตราสารหนี ้ย ังคงมี

ศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดี และหุ้นก็มีความน่าสนใจจากเงิน

ปันผลที่สม ่าเสมอ และโอกาสในการเติบโตจากเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น 

 
 

 

        โอกาสในการรับผลตอบแทน เป็นรายเดือน* 
 

 

การลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายประเภทที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจ 

ช่วยให้มีโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีและสม ่าเสมอ บนความเสี่ยงที่

ได้รับการบริหารจัดการเป็นอย่างดีจากทีมผู้จัดการกองทุน 

2 
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กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ (KFAINCOM)  
  
 เปิดขุมทรัพย์การลงทุนในเอเชีย กับกองทุน KFAINCOM 

*การจ่ายผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งอาจมีโอกาสที่นักลงทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนในบางช่วงเวลา  

KFAINCOM 

1 

3              ลงทุนในกองทุนหลัก Schroder Asian Income Fund  
 

 

ด้วยแนวทางการลงทุนที่ยืดหยุ่นและครอบคลุม ท าให้กองทุนสามารถจัดสรรพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับ

ภาวะตลาดในแต่ละช่วง ผ่านการกระจายการลงทุนทั้งในตราสารหนี้ หุ้น และ REITs ที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่ดี

และสม ่าเสมอในแต่ละสภาพตลาด 

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลการด าเนนิงานในอดตี
ของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 
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พอร์ตการลงทุนของกองทุน 
  
 

แหล่งข้อมูล: Schroders ณ 30 พ.ย. 61 Yield ของส่วนการลงทุนใน Global Allocation รวมสัดส่วนการลงทุนใน Emerging Market Bonds (1.4%) และ 
Schroder ISF Global Multi Asset Income Fund (2.8%) **Credit ratings อ้างอิงจาก Average credit rating ของ S&P/Moody’s/Fitch 

กลยุทธ์ท่ีมีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆท่ัวเอเชีย 

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลการด าเนนิงานในอดตี
ของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 
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กรอบการลงทุนและพอร์ตการลงทุนจริงของกองทุน 
  
 

หมายเหตุ :  (1) Asian equity รวมถึงการลงทุนใน Japanese REITs  (2) Other Asset Classes รวมถึงการลงทุนใน Emerging market bonds และ 
Schroder ISF Global Multi-Asset Income  

แหล่งข้อมูล : Schroders ณ 31 ต.ค. 61  

ลดน ้าหนักการลงทุนในหุน้จากความผนัผวน 

เพิ่มการลงทุนในตราสารหนี้เอเชีย โดยให้

น ้าหนกัการลงทุนในตราสาร High yield 

สินทรัพย์อืน่ๆยังคงไม่เปลี่ยนแปลง  

ข้อมูลกองทุนหลัก Schroder Asian Income Fund  

วันจัดตั้งกองทุน Class X (คลาสที่กองทุน KFAINCOM ลงทุน) : 25 ก.พ. 2556, Class A (จัดต้ังนานที่สุด) : 21 ต.ค. 2554 

สกุลเงินหลัก SGD 

Bloomberg Ticker SCHASINX:SP 

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลการด าเนนิงานในอดตี
ของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 
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ผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก 
  
 

แหล่งข้อมูล: Morningstar, Schroders ณ 31 ต.ค. 61 โดยน าเงินปันผลรวมค านวณในผลตอบแทนในรูปสกุลเงิน SGD ผลการด าเนินงานที่แสดงเป็น          
ผลการด าเนินงานของกองทุนหลักใน Class A ซึ่งเป็นคลาสที่จัดตั้งมายาวนานที่สุด โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 54 ในขณะที่กองทุน KFAINCOM จะ
ลงทุนใน Class X ซึ่งจัดตั้งขึ้นวันที่ 25 ก.พ. 56 โดยทั้งสอง Class มีกลยุทธ์การลงทุนเดียวกัน ผลการด าเนินงานที่แสดงเป็นผลการด าเนินงานของ
กองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลการด าเนนิงานในอดตี
ของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 
 

การรกัษาผลการด าเนินงานในช่วงตลาดขาลง 
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รายละเอียดกองทุน 
  
 รายละเอียด 

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสม
มูลค่า (KFAINCOM-A)  

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ 
(KFAINCOM-R)  

นโยบายการลงทุน 
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Schroder Asian Income Fund (Class SGD X Dis) (กองทุนหลัก)  

โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV  

ระดับความเส่ียงกองทุน ระดับ 5 

นโยบายป้องกันความเส่ียง

อัตราแลกเปลี่ยน 

ป้องกันความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเต็มจ านวน  

โดยไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 

วันท าการซ้ือขาย ทุกวันท าการ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับประกาศวันหยุดของกองทุนหรอืบรษิัทจัดการ  

วันรับเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุน 
ภายใน 5 วันท าการนับจากวันท ารายการ (T + 5) 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

อัตโนมัต ิ
ไม่มีนโยบายการรับซือ้คืนแบบอตัโนมัต ิ

มีนโยบายรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติปีละไม่เกิน 12 ครั้ง โดยจะท า

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KFAINCOM-R และสับเปลี่ยนเข้ากองทุน 

KFCASH โดยอัตโนมตัิ (ทั้งน้ี ขึ้นกับการจ่ายเงินปันผลของ 

กองทุนหลักและดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน) 

เงินลงทุนขั้นต ่า 2,000 บาท ครั้งแรก 50,000 บาท / ครั้งตอ่ไป 2,000 บาท 

นักลงทุนเป้าหมาย 

เหมาะส าหรับ:  ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้น, ตราสารหนี้และตราสารอื่นใดที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะ

ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต ่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและท าให้ขาดทุนได้  ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดย

คาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวท่ีดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ท่ัวไป  

ไม่เหมาะกับ  ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก

กองทุน (% ของมูลค่าหน่วย

ลงทุนสุทธิต่อป)ี 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ                  :      ไม่เกิน 2.14% (เก็บจริง: 0.6688%) 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์    :      ไม่เกิน 0.107% (เก็บจริง: 0.0321%) 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน          :      ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%) 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้

ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมการซื้อ หรอื สับเปลี่ยนเข้า      :   ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: 1.50%) 

ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สับเปลีย่นออก  :   ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรยีกเก็บ) 

(ยกเว้นค่าธรรมเนยีมสับเปลี่ยนเข้า ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน KFAINCOM-A และ KFAINCOM-R) 

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลการด าเนนิงานในอดตี
ของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 
 

หมายเหต:ุ ค่าธรรมเนยีมท่ีเรยีกเก็บจากกองทุน และ/หรอืผูล้งทุนเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรอืภาษธีุรกิจเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดแล้ว • กองทุนจะใชเ้ครื่องมอืปอ้งกันความ

เสี่ยงด้านอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเต็มจ านวน ซึง่อาจมีต้นทุนส าหรับการท าธรุกรรมป้องกันความเสีย่งดังกล่าว โดยท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง

เล็กน้อยจากต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น • การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติดังกล่าวจะท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยแต่ละรายลดลง 



 

1. เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความ

น่าเช่ือถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลท้ังหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงข้อมูลท้ังหมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

2. นโยบายการลงทุนของกองทุน อาจมีความเสี่ยงจากภาวะตลาด ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ , การเมือง หรือ

สังคม ท่ีอาจส่งผลต่อภาคธุรกิจ จนท าให้ภาวะตลาดเปล่ียนแปลงไปจนมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ท่ีกองทุนหลักได้ลงทุนไว้ 

3. กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลัก อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน จึง

อาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมท่ีลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจ านวนที่น้อยกว่าจึงมีก าไร/

ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง 

4. กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้   (non-

investment grade) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับ

ช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย 

5. ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดีต

ของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ที่ 

ค าเตือน 
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บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศร ีจ ากัด 

 ชั้น 1-2 โซนเอ, 12, 18 อาคารเพลินจิต เลขที ่898 ถนนเพลินจิต เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330   

 โทรศัพท ์0 2657 5757    l    โทรสาร 0 2657 5777     

E-mail:   krungsriasset.mktg@krungsri.com      |      Website:  www.krungsriasset.com 
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