
 

 

 

สรุปผลการด าเนนิงานและมุมมองการลงทุน 

กองทุน KF-SINCOME, KF-CSINCOM และ KFSINCRMF 

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ PIMCO GIS Income Fund 

 

ค าตอบเดียวของการลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีและสม ่าเสมอ* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กองทุนตราสารหนี้ที่สามารถตอบโจทย์ในยุคดอกเบี้ยต ่า  
 

ขยายโอกาสการลงทุนด้วยการเพิ ่มความยืดหยุ ่นในการกระจาย      

การลงทุนในตลาดตราสารหน้ีหลากหลายประเภทที่มีศักยภาพทั่วโลก  

 

 มุ่งเน้นรายไดท้ีส่ม ่าเสมอจากการลงทนุเป็นตัวขับเคลื่อน

ผลตอบแทนโดยรวม  
 

หลากหลายแหล่งรายได้จากการลงทุนในตราสารหน้ี เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ในการสร้างผลตอบแทนที่ดีและสม ่าเสมอ อีกทั้งยังช่วยลดความ       

ผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงด้านปัจจัยเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ย  

 

 ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก)  
 

 

 

*การจ่ายผลตอบแทนของกองทุน KF-SINCOME ขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งอาจมีโอกาสท่ีนักลงทุนจะไม่ได้รับ

ผลตอบแทนในบางช่วงเวลา. ค าเตือน ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อน

ตัดสินใจลงทุน ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการด าเนินงานในอนาคต  

 

 

 

ผลการด าเนินงานกองทุน 
 

กองทุน Income fund ของ PIMCO เน้นการลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภททั่วโลก โดยมีกลยุทธ์หลักๆ

แบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่ให้ผลตอบแทนสูง และ ส่วนที่มีคุณภาพสูง  

 

ในช่วงที่ผ่านมาที่ตลาดคาดการณ์ว่าดอกเบี้ยของสหรัฐมีแนวโน้มจะปรับตัวเพิ่มขึ้น กองทุนจึงได้ปรับกลยุทธ์การลงทุน

โดยมีมุมมองว่า อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นจะเพิ่มขึ้นจากการขึ้นดอกเบี้ยของ FED และอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตร 10 ปี จะ

เพิ่มขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น โดยกลยุทธ์หนึ่งของกองทุนคือการลงทุนในตราสารหนี้ระยะกลาง อายุ 5 – 7 ปี 

มากกว่า ระยะอื่นๆ เนื่องจากเชื่อว่ามีความอ่อนไหวต่อการขึ้นดอกเบี้ยและ อัตราเงินเฟ้อ น้อยกว่าตราสารหนี้ระยะสั้ น

และระยะยาว  

ในเดือนมกราคม 2561 ตัวเลขการว่าจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ท าให้ความคาดหวัง

ว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มสูงขึ้นมีมากขึ้น เราทราบดีว่าข่าวนี้จะท าให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯระยะยาวเพิ่มสูงขึ้น

อย่างรวดเร็ว (ผลจากเงินเฟ้อจะส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในอนาคต ท าให้อัตราดอกเบี้ยระยะยาวเพิ่มสูงขึ้น) 

อย่างไรก็ตามกลยุทธ์การจัดการลงทุนบนตราสารหนี้ระยะกลางเป็นส่วนใหญ่นั้นให้ผลผิดจากที่คาดการณ์  โดยจาก

รูปจะเห็นว่าส่วนต่างของระดับผลตอบแทนระหว่างพันธบัตรอายุ 10 ปี (เส้นสีส้ม) กับพันธบัตรอายุ 5 ปี (เส้นสีขาว) 

แคบคงมากในเดือนมกราคมที่ผ่านมา นั้นคืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปีปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าพันธบัตรอายุ 

10 ปี ส่งผลให้ตราสารหนี้อายุ 5 ปี ที่กองทุนมีการถือครองอยู่ให้ผลตอบแทนลดลง การลงทุนในส่วนนี้ของกองทุนจึง

มีส่วนท าให้ผลตอบแทนกองทุนติดลบ 0.14% ในเดือนมกราคม แต่ก็นับว่าเป็นการปรับตัวลดลงที่ดีกว่าดัชนี ที่ลดลงไป

กว่า 1.15% ในเดือนดังกล่าว 

 

KF-SINCOME, KF-CSINCOM, 

KFSINCRMF 



รูปที่ 1: ส่วนต่างของระดับผลตอบแทนระหว่างพันธบัตรอายุ 10 ปี (เส้นสีส้ม) กับพันธบัตรอายุ 5 ปี (เส้นสีขาว) 

 

อย่างไรก็ตาม แม้กลยุทธ์ดังกล่าวของกองทุนให้ผลตอบแทนไม่ดีนักในเดือนมกราคม แต่กลยุทธ์อื่นๆและการกระจาย

การลงทุนของกองทุนยังคงสร้างผลตอบแทนได้ดี เช่น กลยุทธ์การถือครองตราสารหนี้ที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยแบบ

ลอยตัวเพื่อลดผลกระทบจากดอกเบี้ยขาขึ้น, กลยุทธ์การลงทุนในออสเตรเลียซึ่งมีโอกาสได้รับการกระตุ้นทางการเงิน

, การลงทุนใน Agency MBS ที่ได้รับผลดีจากแนวโน้มการผิดนัดช าระหนี้ที่ต ่าลง , และการมีสัดส่วนในค่าเงินของ

ตลาดเกิดใหม่ในหลายประเทศ 

ผู้จัดการกองทุนเช่ือว่า หากแนวทางการลงทุนอื่นๆ ดังกล่าวเป็นไปตามคาดการณ์และ อัตราดอกเบี้ยระยะกลางของ

สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยระยะอื่นๆ ตามที่กองทุนคาด  ผลตอบแทนของกองทุน Income fund ของ 

PIMCO ก็ยังมีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต 

ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม กองทุน KF-SINCOME, KF-CSINCOM และ KFSINCRMF มีผลตอบแทนติดลบสูงกว่า

กองทุนหลักประมาณ 0.42% เนื่องจากปัจจัยด้านต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน, ค่าธรรมเนียม

ต่างๆของกองทุน Feeder fund และการอ่อนค่าของดอลล่าสหรัฐฯในส่วนที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยง  

กองทุน PIMCO GIS Income จะยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้หรือไม่?  

 

ผู้จัดการกองทุนหลักกล่าวว่า กองทุน Pimco Income Fund มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการคือ (1) สร้าง

รายได้ในระดับสูงและสม ่าเสมอ และ (2) การรักษาเงินลงทุนและสร้างมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในระยะยาว โดยที่ผ่านมา 

กองทุน Pimco Income Fund ยังคงสร้างผลตอบแทนได้อย่างสม ่าเสมอ ผลการด าเนินงานของกองทุนในรอบ 

3 เดือนที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้น   ร้อยละ 0.8 (สุทธิหลังค่าธรรมเนียม) และในปี 2560 กองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 7.36 และให้ผลตอบแทนเฉล่ียร้อยละ 7.27 ต่อปีนับจากจัดตั้งกองทุนในเดือนพฤศจิกายน 2555 

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนหลักเชื่อว่ากองทุน PIMCO GIS Income จะยังคงสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้

ลงทุน ด้วยเหตุผลสนับสนุนดังต่อไปนี้  



1.  ตราสารหนี้ยังคงเป็นสินทรัพย์หลักที่มคุีณค่าส าหรับพอร์ตการลงทุนในการป้องกันความเสี่ยงหาก

เกิดเหตุการณ์ที่นักลงทุนหลีกหนีจากสินทรัพย์เสี่ยง 

 ราคาปัจจุบันได้สะท ้อนสภาพแวดล้อมที ่ เศรษฐกิจมีการเติบโตและอัตราเงินเฟ้อในระดับต ่า 

(Goldilocks) เข้าไปในราคาด้วยค่าความผันผวนในระดับต ่า ถึงแม้ว่ายังคงมีปัจจัยเสี่ยงหลักในอนาคต 

เช่น เงินเฟ้อ การปรับลดการด าเนินนโยบายการเงินสนับสนุนเศรษฐกิจ  

 การลงทุนในตราสารหนี้ยังคงมีบทบาทส าคัญในการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นและ    

การรักษาเงินลงทุน ความสัมพันธ์ในการปรับตัวของหุ้น-ตราสารหนี้เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามตาม

ค่าสถิติในอดีตส าหรับช่วงเวลาที่อัตราเงินเฟ้อมีเสถียรภาพ โดยผู้จัดการกองทุนคาดว่าค่าสหสัมพันธ์ 

(correlation) จะอยู่ในระดับต ่ากว่า 1 เป็นอย่างมากในสภาพแวดล้อมที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 

(ตราสารหนี้ยังคงมีคุณสมบัติกระจายความเสี่ยงอย่างเพียงพอส าหรับความเสี่ยงของตลาดหุ้น)  

 

2.  ผู้จัดการกองทุนหลักยังคงมีความเชื่อมั่นในวัตถุประสงค์ของกองทุน Income ส าหรับการสร้าง

ผลตอบแทนรวมของกองทุนหลักที่ระดับร้อยละ 4 – 6 ซึ่งเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายต่างๆและต้นทุนการ

ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน KF-SINCOME/KF-CSINCOM แล้ว จะท าให้ระดับ

ผลตอบแทนคาดการณ์อยู่ที่ระดับร้อยละ 3-4 

 กองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ barbell ในการสร้างพอร์ตการลงทุน โดยด้านหนึ่งลงทุนใน

สินทรัพย์ที ่มีอัตราผลตอบแทนสูง (เช่น หลักทรัพย์ที ่มีสินเชื ่ออสังหาริมทรัพย์ค ้าประกันของ

ภาคเอกชน (non-Agency MBS) หลักทรัพย์ของตลาดเกิดใหม่) และอีกด้านหนึ่งลงทุนในสินทรัพย์ที่มี

คุณภาพสูงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ประการคือการสร้างผลตอบแทนและการรักษาเงิน

ลงทุน 

 หากปัจจัยอื่นคงที่ อัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจะช่วยให้กองทุนสามารถบรรลุเป้าหมายการ

สร้างผลตอบแทน ในขณะที่มีความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนน้อยลง ตามมุมมองของผู้จัดการ

กองทุน และอัตราผลตอบแทนในการถือครองของพอร์ตการลงทุน (อัตราผลตอบแทนถึงวันครบ

ก าหนด [YTM] ณ เดือนธันวาคม 2560 อยู่ที่ร้อยละ 4.81 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับร้อยละ 4.01 ใน

เดือนมิถุนายน 2560) ผู้จัดการกองทุนยังคงมีความเชื่อมั่นในการสร้างผลตอบแทนรวมที่ระดับ

ร้อยละ 4 - 6 ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า 

 ปัจจัยที ่ช่วยบรรเทาความเสี ่ยงขาลง / เป็นปัจจัยบวกต่อผลการด าเนินงานของกองทุนใน

สภาพแวดล้อมที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มข้ึนได้แก่ 

 สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (ประมาณร้อยละ 40 ของพอร์ตการ

ลงทุน) 

 การกระจายความเสี่ยงของอายุตราสารที่ถือครอง (duration) ตามภูมิภาค (เช่นสัดส่วนการ

ขายชอร์ตในอายุตราสารของญี่ปุ่น) และตามหมวดธุรกิจ (ส่วนใหญ่ของตราสารที่ถือครองใน

สหรัฐฯมีความผันผวนต ่า ส่วนใหญ่แล้วมาจากกลุ่มตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีความผันผวนของ

ราคาต่ออัตราดอกเบี้ยต ่ากว่าพันธบัตรรัฐบาล) 

 กองทุนได้ปรับความเสี่ยงโดยรวมลงในช่วงเวลาที่ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น และถือครองสภาพคล่อง

ส าหรับการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ (เงินสดและตั๋วเงินคลังของสหรัฐฯ) การถือครองสภาพคล่องจะช่วยให้

กองทุนเป็นผู้ให้สภาพคล่องแก่ตลาด และใช้เงินทุนส าหรับการแสวงหาโอกาสในตลาดที่มีราคาผิดไป

จากความเป็นจริง 



3.  สภาพแวดล้อมยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนในตราสารหนี้ 

 นักลงทุนคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทว่าไม่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวเพิ่ม

สูงขึ้นมากอย่างมีนัยส าคัญ ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าวัฎจักรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นการ

ตอบสนองต่อการที่เศรษฐกิจเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของวัฎจักรทางธุรกิจ และเชื่อว่าทฤษฎี New Neutral 

จะยังคงด าเนินต่อไปตามผลกระทบจากปัจจัยในระยะปานกลาง อัตราผลตอบแทนอาจปรบัตวัเพ่ิมขึน้ใน

ปี 2561 ทว่าตามสมมติฐานพ้ืนฐานคาดว่าการปรับตัวจะอยู่ในกรอบ 

 แท้จริงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไม่ใช่สิ่งเลวร้ายส าหรับนักลงทุนในตราสารหนี้ - หากอัตราดอกเบี้ย

ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการคาดการณ์ นักลงทุนสามารถน าผลตอบแทนที่ได้รับหรือน าเงินลงทุนเมื่อครบ

ก าหนดไปลงทุนใหม่ในอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งจะช่วยชดเชยเกินกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะสั้น  

 

4. กองทุน Income มีผลการด าเนินงานตามสถิติที่แข็งแกร่งผ่านความผันผวนของตลาดและใน

สภาพแวดล้อมของอัตราดอกเบี้ยที่มีความแตกต่างกัน 

 กองทุนมีผลการด าเนินงานดีทั้งในสภาพแวดล้อมที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นและปรับตัว

ลดลง รวมไปถึงการปรับลดนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน (Taper Tantrum) ในปี 2556 การเทขาย

ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่เริ่มในปี 2559 การลงประชามติ Brexit ในช่วงกลางปี 2559 และการเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีสหรัฐฯในปลายปี 2559 ซ่ึงแนวทางการลงทุนของกองทุนที่ไม่ยึดติดกบัดัชนอีา้งองิและมี

ความยืดหยุ่นเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างผลตอบแทนอย่างสม ่าเสมอในช่วงเวลาที่ผ่านมา  

 การปรับตัวลดลงของกองทุนตามค่าสถิติในช่วงเวลาที่มีแรงเทขายในตลาดหุ้นมีระดับดีกว่าเมื่อ

เปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น  

 

5.   การบริหารจัดการค่าเงินมีศักยภาพในการเพิ่มผลตอบแทนให้แก่กองทุน 

 สัดส่วนการลงทุนในค่าเงินจะยังคงมีสัดส่วนต ่าเพื่อจ ากัดผลกระทบต่อกระแสรายได้ของพอร์ต

การลงทุน อย่างไรก็ตามกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนแบบกลยุทธ์ในตะกร้าเงินของตลาดเกิดใหม่ 

(เงินทุนจากเงินดอลลาร์สหรัฐฯ) เนื่องจากผู้จัดการกองทุนเชื่อว่ามีระดับราคาน่าดึงดูดและใหป้ระโยชน์

ในการกระจายความเสี่ยง 

 

ข้อมูลพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60 (แหล่งข้อมูล: PIMCO)  

อายุเฉลี่ยของตราสาร     2.05 ปี (เปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิงที่ 5.98 ป)ี 

อัตราผลตอบแทนถึงวันครบก าหนดไถ่ถอน  ร้อยละ 4.81 

อัตราการจ่ายผลตอบแทนรายเดือน   ร้อยละ 3.78 ต่อปี (Annualized) 

คุณภาพของตราสารภาคเอกชนโดยเฉลี่ย  A- 

มูลค่ากองทุน      72.41 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



รายละเอียด KF-SINCOME KF-CSINCOM และ KFSINCRMF 

นโยบายการลงทุน 
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ PIMCO GIS Income Fund   

โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV  

ดัชนีเปรยีบเทียบ 
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD  

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท  

นโยบายป้องกันความเสีย่งอัตรา

แลกเปลีย่น*  

ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะใดขณะหน่ึง 

โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ  

ระดบัความเสีย่งกองทุน ระดับ 4  

วันท าการซื้อขาย ทุกวันท าการ ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับประกาศวันหยุดของกองทุนหรือบริษัทจัดการ  

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 

ปีละ 4 คร้ัง โดยจะท าการขายคืนหน่วยลงทุน  

KF-SINCOME และสับเปลี่ยนเข้ากองทุน 

KFCASH โดยอัตโนมัต ิ

ไม่มีนโยบายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน

อัตโนมัต ิ

วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันนับจากวันท ารายการ (T + 3)  

เงินลงทุนข้ันต ่า 2,000 บาท  

ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเกบ็จากกองทุน 

(% ของมูลคา่หน่วยลงทุนสุทธิต่อป)ี  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ             :      ไม่เกิน 2.14% (เก็บจริง: 0.856%)  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์   :      ไม่เกิน 0.107% (เก็บจริง: 0.0321%)  

ค่านายทะเบียน                            :      ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)  

ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเกบ็จากผู้ลงทุน 

(% ของยอดเงินลงทุน)  

ค่าธรรมเนียมการซ้ือ / สับเปลี่ยนเข้า :  ไม่เกิน 2.00% (ยกเว้นส าหรับ KFSINCRMF) 

(เก็บจริง: น้อยกว่า 50 ล้านบาท = 1%, ตั้งแต ่50 ล้านบาทข้ึนไป 0.50%) 

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

(ยกเว้นค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้าส าหรับการสับเปลีย่นระหว่าง KF-SINCOME และ KF-CSINCOM) 

ค าเตือน: การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมตัิดังกล่าวจะท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยแต่ละรายลดลง 

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ 

ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได ้ เป ็นสิ ่งยืนยันผลการด าเน ินงานในอนาคต  ๏  เอกสาร                    

วัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ๏ นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน อาจท าให้มีต้นทุน

ส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยท าให้ผลตอบแทนของกองทุนไทยโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ๏ 

เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปล

จากต้นฉบับของกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ 

ไม่รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาทั้งหมด ๏ เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดท าขึ้นจาก

แหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูลแต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ  และความ

สมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด 

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

 


