
 

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ 

Krungsri Active Fixed Income Fund (KFAFIX) 

KFAFIX ข้ามทุกขอ้จ ากัด สู่เป้าหมายการลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 ขยายโอกาสสรา้งผลตอบแทนทีด่ีกว่า 

จากการเฟน้หาหลกัทรพัย์ท่ีมีโอกาสให้ผลตอบแทนท่ี

น่าสนใจบนระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้ ท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชน ในประเทศ และต่างประเทศ 
 

 กลยทุธ์การลงทุนเชิงรกุ ยดืหยุ่น รองรบัทุกสถานการณ์ 

ซึ่งชว่ยให้ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับพอร์ตการลงทุน

ให้เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ในแต่ละเวลา 
 

 สภาพคล่องสูง ซื้อขายได้ทกุวันท าการ 

   
 

เหมาะส าหรับนักลงทุนที่... 

 มองหาการลงทุนที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากประจ า 

 มีมุมมองการลงทุนระยะปานกลาง-ยาว ยอมรับความผันผวนระยะส้ันได้ เพื่อผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาว  
 

 

ขยายมิติการลงทุนท่ีกว้างขึ้น เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาว 

 
 

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการ

ด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการด าเนินงานในอนาคต 

KFAFIX 



กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน 
 

 
 

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ 30 ก.ย. 2559 หมายเหตุ: ข้อมูลกยุทธ์การลงทุนของกองทุน KFAFIX เป็นข้อมูลพอร์ตการลงทุน

คาดการณ์ ซึ่งอาจแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนจริงของกองทุน  

 

KFAFIX ... หนึ่งในทางเลือกการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ของ บลจ.กรุงศรี 
 

ความแตกต่างระหวา่งกลยุทธ์การลงทุนกองทุน KFMTFI, KFSMUL และ KFAFIX 
                  

 
 

แหล่งข้อมูล: บลจ. กรุงศรี ณ 30 ก.ย. 2559. หมายเหตุ: ข้อมูลพอร์ตการลงทุนกองทุน KFMTFI และ KFSMUL อ้างอิงตามพอร์ต  

การลงทุนปัจจุบันของกองทุน ส าหรับข้อมูลกยุทธ์การลงทุนของกองทุน KFAFIX เป็นข้อมูลพอร์ตการลงทุนคาดการณ์ ซึ่งอาจ

แตกต่างจากพอร์ตการลงทุนจริงของกองทุน ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความ

เส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการด าเนินงานในอนาคต 



                  

   
 

แหล่งข้อมูล: บลจ. กรุงศรี ณ 30 ก.ย. 2559. หมายเหตุ: ข้อมูลพอร์ตการลงทุนกองทุน KFMTFI และ KFSMUL อ้างอิงตามพอร์ต  

การลงทุนปัจจุบันของกองทุน ส าหรับข้อมูลกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน KFAFIX เป็นข้อมูลพอร์ตการลงทุนคาดการณ์ ซึ่งอาจ

แตกต่างจากพอร์ตการลงทุนจริงของกองทุน ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื ่อนไขผลตอบแทน และ     

ความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการด าเนินงานในอนาคต 

 
 

รายละเอยีด                                 กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหน้ี (KFAFIX)                       ระดับความเสี่ยง: 4  

นโยบายการลงทุน 

เน้นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่

ออก รับรอง รับอาวัล หรือค ้าประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ

ภาคเอกชน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 

และอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือที่ไม่ได้รับการ    

จัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

ดัชนีเปรยีบเทียบ 

ค่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทนของ  

• 50% ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหน้ีไทย  

• 30% ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือ

ตั้งแต่ BBB+ ข้ึนไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหน้ีไทย  

• 10% อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคาร

ไทยพาณิชย ์ส าหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี  

• 10% THBFIX 6 เดือน  

นโยบายการป้องกันความเสีย่ง

อัตราแลกเปลีย่น 
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของจ านวนเงินลงทุนในต่างประเทศ  

วันท าการซื้อขาย ทุกวันท าการ ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับประกาศวันหยุดของกองทุนหรือบริษัทจัดการ  

วันรับเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุน 
ภายใน 2 วันนับจากวันท ารายการ (T + 2) 

เงินลงทุนข้ันต ่า 2,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเกบ็จาก

กองทุน (% ของมูลค่าหน่วย

ลงทุนสุทธิต่อป)ี  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ             :      ไม่เกิน 1.50% (เก็บจริง 0.30%)  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์   :      ไม่เกิน 0.10% (เก็บจริง 0.02875%)  

ค่านายทะเบียน                            :      ไม่เกิน 0.15% (เก็บจริง 0.0625%)  

ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเกบ็จากผู้

ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)  

ค่าธรรมเนียมการซ้ือ หรือ สับเปลีย่นเข้า           :  ไม่เกิน 1.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)  

ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สบัเปลี่ยนออก  :   ไม่เกิน 1.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)  

 

 



โปรโมช่ันพิเศษ 

 

เมื่อมียอดเงินลงทุนสทุธิในกองทุน KFAFIX ต้ังแต่วันท่ี 7 พ.ย. – 28 ธ.ค. 59 

10 ล้านบาท – 49 ล้านบาท        ทุกๆ 1 ล้านบาท รับหนว่ยลงทุน KFAFIX มูลคา่ 200 บาท 

ต้ังแต่ 50 ล้านบาท ขึ้นไป             ทุกๆ 1 ลา้นบาท รับหนว่ยลงทุน KFAFIX มูลคา่ 300 บาท 

 

รายละเอียดและเงื่อนไข  

 รายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะยอดเงินลงทุนสุทธิในกองทุน KFAFIX ในช่วงระหว่างวันที่ 7 พ.ย. – 28 ธ.ค. 59 เท่านั้น 

(ยอดเงินลงทุนสุทธิ หมายถึง ยอดซื้อและสับเปลี่ยนเข้า หักด้วย ยอดขายคืนและสับเปลี่ยนออก) 

 ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 60 และไม่มีการขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือ สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในช่วง

ระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทฯจะพิจารณาจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือของกองทุน KFAFIX ณ วันที่ 28 ธ.ค. 59 เป็นฐานในการ

ค านวณเงินลงทุนตั้งต้น ทั้งนี้หากมีรายการขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนกองทุน KFAFIX ในระหว่างช่วงวันที่   

29 ธ.ค. 59 – 30 มิ.ย. 60 ในจ านวนเงินเท่าใดก็ตาม จะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ 

 กรณีโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าเป็นการโอนไปยังบุคคลเดิมหรือบุคคลอื่น ไม่นับรวมในรายการส่งเสริมการขายนี้  

 บริษัทฯจะพิจารณายอดเงินลงทุนจากแต่ละบัญชีกองทุนเป็นหลัก ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีกองทุนกับบริษัทฯมากกว่า 1 บัญชี  

บริษัทฯจะไม่น าหน่วยลงทุนของแต่ละบัญชีไปค านวณรวมเพื ่อรับสิทธิส่งเสริมการขายนี ้ และยอดรวมการลงทุนที่ต ่ากว่า 

1,000,000 บาท จะไม่ถูกน ามาค านวณเพื่อรับหน่วยลงทุนกองทุน KFAFIX ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  

 การซื้อกองทุนผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-link) จะไม่ถูกน ามารวมในรายการส่งเสริมการขายนี้  

 บริษัทฯจะจัดสรรและโอนหน่วยลงทุนกองทุน KFAFIX ให้แก่ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ภายในวันที่            

31 ก.ค. 60 โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุน KFAFIX จะถูกค านวณจากราคาหน่วยลงทุนในวันที่ท าการโอนหน่วยให้แก่ผู้

ลงทุน  

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการรับหน่วยลงทุนกองทุน KFAFIX เป็นอย่างอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า รวมถึงเงื่อนไข

ข้อก าหนดของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ  

 ค่าใช้จ่ายในรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบทั้งส้ิน ไม่เกี่ยวข้องหรือเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนแต่อย่างใด 

 

ตัวอย่างการค านวณรายการส่งเสริมการขาย 
 

ตัวอย่าง 1 :  
 

วันที่ 7 พ.ย. 59    คุณ ก. ขาย หน่วยลงทุนกองทุน KFAFIX ที่เคยมีอยู่เดิม มูลค่า 60 ล้านบาท 

วันที่ 15 พ.ย. 59    คุณ ก. ซ้ือ หน่วยลงทุนกองทุน KFAFIX มูลค่า 50 ล้านบาท 

ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 59 – 30 มิ.ย. 60  คุณ ก. ไม่มีการท ารายการอื่นๆเพิ่มเติม 
 

 

ดังน้ัน คุณ ก. จะไม่มีสิทธิได้รับหน่วยลงทุนกองทุน KFAFIX จากรายการส่งเสริมการขายนี้ เนื่องจากคุณ ก. มียอดเงินลงทุนสุทธิในช่วงการจัด

รายการส่งเสริมการขายเท่ากับ –10 ล้านบาท (ยอดซ้ือ 50 ล้านบาท หักออกด้วย ยอดขายคืน 60 ล้านบาท)  

ตัวอย่าง 2 :  
 

 

วันที่ 7 พ.ย. 59    คุณ ข. ขาย หน่วยลงทุนกองทุน KFAFIX ที่เคยมีอยู่เดิม มูลค่า 50 ล้านบาท 

วันที่ 15 พ.ย. 59    คุณ ข. ซ้ือ หน่วยลงทุนกองทุน KFAFIX มูลค่า 150 ล้านบาท 

วันที่ 28 ธ.ค. 59    คุณ ข. สับเปลี่ยนออก หน่วยลงทุนกองทุน KFAFIX ไปยังกองทุนอื่น มูลค่า 60 ล้านบาท 

ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 59 – 30 มิ.ย. 60  คุณ ข. ไม่มีการท ารายการอื่นๆเพิ่มเติม 
 

ดังน้ัน คุณ ข.. จะได้รับหน่วยลงทุนกองทุน KFAFIX จากรายการส่งเสริมการขายน้ีมูลค่า 8,000 บาท เนื่องจากคุณ ข. มียอดเงินลงทุนสุทธิ 40 

ล้านบาท (ยอดซ้ือ 150 ล้านบาท หักออกด้วย ยอดขายคืนและสับเปลี่ยนออก 110 ล้านบาท) ซ่ึงเข้าเกณฑ์รายการส่งเสริมการขายข้อที่ 1 คือ เมื่อ

มูลค่าเงินลงทุนสุทธิตั้งแต่ 10 ล้านบาท – 49 ล้านบาท จะได้รับหน่วยลงทุน KFAFIX มูลค่า 200 บาท ต่อยอดเงินลงทุนสุทธิทุกๆ 1 ล้านบาท 

ตัวอย่าง 3 :  
 

วันที่ 4 พ.ย. 59    คุณ ค. มีหน่วยลงทุนกองทุน KFAFIX มูลค่า 100 ล้านบาท 

วันที่ 15 พ.ย. 59    คุณ ค. ซ้ือ หน่วยลงทุนกองทุน KFAFIX มูลค่า 50 ล้านบาท 

วันที่ 29 ธ.ค. 59      คุณ ค. ขาย หน่วยลงทุนกองทุน KFAFIX ที่มีอยู่เดิม มูลค่า 20 ล้านบาท 
 

ดังน้ัน คุณ ค. จะไม่มีสิทธิได้รับหน่วยลงทุนกองทุน KFAFIX จากรายการส่งเสริมการขายนี้ เนื่องจากคุณ ค. มีการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุน 

KFAFIX ในช่วงระหว่างวันท่ี 29 ธ.ค. 59 – 30 มิ.ย. 60 ซ่ึงผิดเง่ือนไขของรายการส่งเสริมการขาย 

 



ค าเตือน 

1. ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในอดีต

ของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการด าเนินงานในอนาคต 

2. กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ มีนโยบายเน้นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากหรือตราสาร

เทียบเท่าเงินฝาก ท่ีออก รับรอง รับอาวัล หรือค ้าประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน 

ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ และอาจลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความ

น่าเชื ่อถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื ่อถือ ดังนั้นกองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการ

เปล่ียนแปลงของราคาตราสารท่ีกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ อันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของ  อัตราดอกเบี้ย หรือฐานะทางการเงินของ

บริษัทผู้ออกตราสาร  

3. กองทุนอาจมีต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเส่ียงโดยท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น 

4. กองทุนอาจเข้าท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนอื่นซึ่ง

เหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเส่ียงได้สูง 

5. กองทุนน้ีอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-investment  grade) หรือท่ี

ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated bond) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนี้ของผู้ออกตราสารซึ่งส่งผลให้ผู้

ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือท้ังจ านวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการ 

6. เอกสารฉบับน้ีจัดท าขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีน่าเชื่อถือได้ ณ วันท่ีแสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และ

ความสมบูรณ์ของข้อมูลท้ังหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงข้อมูลท้ังหมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. บริษัทจัดการกองทุนอยู่ภายใต้การดูแลของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) ส านักงาน 

ก.ล.ต. เป็นผู้อนุมัติการจัดตั้ง กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้  (KFAFIX) แต่ไม่ได้รับผิดชอบในการบริหารกองทุนและไม่ได้รับประกัน

ราคาหน่วยลงทุนของกองทุน 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่  บรษิัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด 

โทร 0 2657 5757 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) /ผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 


