
A member of MUFG, a global financial group 

4 กองทุน LTF/RMF ใหม่ 

โดย บลจ. กรุงศร ี

เสนอขายครั้งแรก : 14 – 21 พฤศจกิายน 2559 
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กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)  

ค ำเตือน : ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และศกึษำสทิธิประโยชน์ทำงภำษใีนคู่มือกำรลงทุนกอ่น
ตัดสินใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทนุรวมมิไดเ้ปน็สิง่ยืนยันถึงรำคำ/ผลตอบแทนในอนำคต  

       กองทุนเปดิกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D) 

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D) 
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กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยำวออลสตำร์ปันผล (KFLTFAST-D) 

ค ำเตือน : ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และศกึษำสทิธิประโยชน์ทำงภำษใีนคู่มือกำรลงทุนกอ่น
ตัดสินใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทนุรวมมิไดเ้ปน็สิง่ยืนยันถึงรำคำ/ผลตอบแทนในอนำคต  

KFLTFAST-D... รวมที่สุดของทุกโอกำส 

KFLTFAST-D 

70% ลงทุนในหุ้นไทยท่ีคัดสรรมำอยำ่งดีท่ีสุด  

และผสมโอกำสสรำ้งผลตอบแทน ลดควำมผนัผวน 

ด้วยกองทุนหุ้นต่ำงประเทศอีก 30% 

กลยุทธ์กำรลงทุนที่ผสมผสำนหุ้นไทยและหุ้นต่ำงประเทศ 

เพื่อโอกำสสร้ำงผลตอบแทนและลดควำมผันผวน 

 

คัดสรรหุ้นไทยที่เหมำะสมที่สุดในแต่ละ 

สภำวะตลำด โดยไม่มีข้อจ ำกัดว่ำจะเป็น  

หุ้นปันผล หุ้นเติบโต หุ้นขนำดใหญ่ หรือ เล็ก 

เพื่อเป้ำหมำยสร้ำงผลตอบแทนรวมที่ดีที่สุด 

 

ลดควำมผันผวนของตลำดหุ้นไทย  

ด้วยกำรกระจำยลงทุนในหุ้นทั่วโลก 

ผ่ำน MSCI World ETF เพื่อเพิ่มโอกำสในกำร

สร้ำงผลตอบแทนที่ย่ังยืนในระยะยำว 

เฟ้นหำแนวคิดที่ดท่ีีสุดในแต่ละภำวะตลำด 
เสริมศกัยภำพสร้ำงผลตอบแทน 

และลดควำมผันผวนด้วยหุน้ทั่วโลก 

ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนในหน่วยลงทุน ETF ช่ือ iShares Core MSCI World UCITS ETF  
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กระจำยกำรลงทุนใน MSCI World ETF เพ่ือเพ่ิมโอกำสสร้ำงผลตอบแทนที่ดี 

ค ำเตือน : ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และศกึษำสทิธิประโยชน์ทำงภำษใีนคู่มือกำรลงทุนกอ่น
ตัดสินใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทนุรวมมิไดเ้ปน็สิง่ยืนยันถึงรำคำ/ผลตอบแทนในอนำคต  

เพราะไมม่ีตลาดหุ้นใดที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้เป็นอันดับ 1 ในทกุชว่งเวลา 

การแบ่งสัดสว่นการลงทนุไปยังหุ้นต่างประเทศ จึงสามารถช่วยกระจายความเสีย่งจากการลงทุน 

และเพิม่โอกาสในการสร้างผลตอบแทนรวมที่ดี 

ผลตอบแทน YTD 2558 2557 2556 2555 2554 

MSCI World ETF 5.33% -1.13% 6.16% 28.38% 14.14% -5.81% 

SET TRI Index 18.82% -11.23% 19.12% -3.56% 41.28% 3.69% 

70% SET + 30% MSCI World 14.77% -8.20% 15.23% 6.02% 33.14% 0.84% 

YTD 2558 2557 2556 2555 2554 

MSCI World ETF SET TRI Index 70% SET + 30% MSCI World 

แหล่งข้อมูล: ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2559 ผลตอบแทน SET TRI Index จาก บลจ.กรุงศรี, ผลตอบแทน MSCI World ETF จาก Bloomberg โดยอ้างอิง
ผลการด าเนินงานของกองทุน ETF ช่ือ iShares Core MSCI World UCITS ETF ในรูปสกุลเงินบาท.  

ประวัติผลตอบแทนในอดีต แสดงให้

เห็นว่า ในหลายๆปีผลตอบแทนของ

ตลาดหุ้นไทยไม่ได้เคลื่อนไหวไปใน

ทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ ้นโลก 

ดังนั้น การกระจายการลงทุนจึงเป็น

ส่วนส าคัญท่ีมีศักยภาพในการสรา้ง

ผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ลงทุน 
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เฟ้นหำแนวคิดที่เหมำะสมที่สุดในแต่ละภำวะตลำด ส ำหรับพอร์ตหุ้นในประเทศ 

ค ำเตือน : ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และศกึษำสทิธิประโยชน์ทำงภำษใีนคู่มือกำรลงทุนกอ่น
ตัดสินใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทนุรวมมิไดเ้ปน็สิง่ยืนยันถึงรำคำ/ผลตอบแทนในอนำคต  

กลยุทธ์กำรลงทุน : เน้นกลยุทธ์กำรลงทุนที่ยืดหยุ่น มีควำมคล่องตัว เพื่อให้ผู้จัดกำรกองทุนสำมำรถปรับพอร์ต   

กำรลงทุนได้อย่ำงเหมำะสมส ำหรับแต่ละภำวะตลำด โดยไม่มีข้อจ ำกัดถึงขนำดและประเภทของหุ้นที่ลงทุน มุ่งเน้นที่

กำรวิเครำะห์ปัจจัยพื้นฐำนของหุ้นรำยตัว เพื่อโอกำสในกำรสร้ำงผลตอบแทนที่สูงกว่ำตลำดโดยรวม 

Quantitative 
  บริษทัมีฐำนะทำงกำรเงินทีแ่ข็งแกร่ง  

  มีแนวโน้มกำรเติบโตของก ำไรสุทธิอย่ำงต่อเน่ือง และย่ังยืน 

Qualitative 

ทีมผูบ้ริหำรมีวิสัยทัศน์และแนวคิดในสร้ำงควำมเติบโตให้กับ

ธุรกิจที่ชัดเจน และยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรด ำเนินธุรกิจ 

เป็นผู้น ำตลำด มีสถำนะในตลำดที่ย่ังยืน หรือมีแนวโน้มเติบโต

จำกส่วนแบ่งทำงกำรตลำดที่เพิ่มขึ้น สินค้ำหรือบริกำรใหม่ กำร

ควบรวมกิจกำรหรือกำรซ้ือกิจกำร 

Valuation 
ระดับรำคำหุ้น ณ ปัจจบุัน ยังคงซ้ือขำยที่ระดบัน่ำสนใจ เม่ือ

เทียบกับผลประกอบกำรในอนำคต 

All Stars 

หุ้นขนาดใหญ่ 

แหล่งขอ้มูล: บลจ.กรงุศรี 

ลักษณะของหุ้นที่ผู้จัดกำรกองทุนมองหำ 

มุมมองกำรลงทุน :  6 เดือน – 1 ปี 
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กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยำวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D) 
 

ค ำเตือน : ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และศกึษำสทิธิประโยชน์ทำงภำษใีนคู่มือกำรลงทุนกอ่น
ตัดสินใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทนุรวมมิไดเ้ปน็สิง่ยืนยันถึงรำคำ/ผลตอบแทนในอนำคต  

KFLTFTSM-D 

ศักยภำพในกำรสรำ้งผลตอบแทนจำกหุน้ขนำดกลำง

และขนำดเล็ก 

      

วิธีกำรบริหำรกองทุนที่มีควำมโดดเด่น เน้นกำรเลือกหุ้นรำยหลักทรัพย์ โดยพิจำรณำจำกปัจจัยพื้นฐำนของธุรกิจเป็นหลัก 

บริหำรโดยทีมผู้จัดกำรกองทุนซึ่งมีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรกองทุนหุ้นที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (กองทุนเปิดกรุงศรี

หุ้นปันผล – KFSDIV) และเป็นกองทุนที่มียอดเงินลงทุนสุทธิสูงที่สุดในอุตสำหกรรม 4 ปีต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 

โดดเดน่ด้วยกระบวนกำรลงทุนที่แตกต่ำง จำกทีมผู้จัดกำรกองทุนมืออำชีพ 

หมัดเดด็ หุ้นเล็ก พลังใหญ่ มั่นใจลงทุน KFLTFTSM-D 

แหล่งที่มา: ข้อมูลผลตอบแทนของหลักทรัพย์จาก FTSE ณ 30 ก.ย. 2559, ข้อมูลการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติจาก SET Research ณ          
ก.ย. 2559. ข้อมูลอันดับขนาดกองทุน และยอดเงินลงทุนสุทธิ จาก Morningstar ณ 30 ก.ย. 2559 
 

เงินลงทุนของนักลงทนุตำ่งชำติมกัเคลื่อนไหวไปตำมภำวะตลำดโลก ซึง่

สัดส่วนกำรถือครองหุน้ส่วนใหญข่องนักลงทนุกลุ่มนีอ้ยู่ในหุน้ขนำดใหญ่   

จึงท ำใหอ้ำจมีควำมผนัผวนจำกแรงซือ้ขำยของนักลงทนุในบำงช่วงเวลำ 

หุ้นขนำดกลำงและขนำดเล็กสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนเมื่อปรับด้วย

ควำมเสี่ยงที่น่ำสนใจ เม่ือเทียบกับหุ้นขนำดใหญ่ 

โอกำสในกำรกระจำยกำรลงทุนเพื่อลดควำมผนัผวน

จำกเงินทุนของนกัลงทุนต่ำงชำติ 
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โอกำสกำรลงทุนในหุ้นขนำดกลำงและขนำดเล็กที่นักลงทุนอำจมองข้ำม 

จ ำนวนบริษัทจดทะเบยีนในตลำด 

บริษัทจดทะเบยีน
ทั้งหมดในตลาด  
SET และ MAI 

 
648 บริษัท 

 
Market Cap 

14.72 ล้ำนล้ำน 

SET 50 
(บริษัทท่ีมีขนาดใหญ่ 

50 อันดับแรก) 

Non-SET 50 
 

598 บริษัท  

SET50 
 

Market cap 
9.2 ล้ำนล้ำน 

Non-SET 50 + MAI 
 

Market cap 
5.5 ล้ำนล้ำน 

Market Cap 

หุ้นขนำดกลำงและขนำดเล็ก 

โอกำสกำรลงทุน 

ที่นักลงทุนอำจมองขำ้ม 

แหล่งข้อมูล: SET ณ 30 ก.ย. 2559 

หลักทรัพย์ 50 อันดับแรก 
มี Market cap เป็นสัดส่วน
กว่ำ 60% ของตลำดโดยรวม 

ค ำเตือน : ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทนและควำมเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของ
กองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงรำคำ/ผลตอบแทนในอนำคต  

การเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์มักแปรผันไปตามหุ้นขนาดใหญ่ในตลาด ซึ่งมี Market 

cap เป็นสัดส่วนกว่า 60% ของตลาดโดยรวม 

ยังมีหลักทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็กในตลาดอีกจ านวนมาก ที่มีศักยภาพในการเติบโตและ

การสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจให้กับผู้ลงทุน 
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หุ้นขนำดกลำงและขนำดเล็กมีประวัติผลตอบแทนที่น่ำสนใจ 

ในระยะยาว หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กมีประวัติผลการด าเนินงานที่เหนือกว่าหุ้นขนาดใหญ่ 

4% 4% 
18% 

2% 

46% 

2% 9% 13% 20% 

105% 

3M 6M YTD 3Y 5Y 

Large cap Mid-small cap 

-19% 

14% 

-10% 

32% 

1% 1% 8% 

-6% 

21% 

-4% 

49% 

-5% 

6% 
15% 

2558 2557 2556 2555 2554 3Y (p.a) 5Y (p.a) 

ผลกำรด ำเนินงำนสะสม 

ผลกำรด ำเนินงำนเฉลี่ยต่อปี 

แหล่งข้อมูล: FTSE ณ 30 ก.ย. 2559 
Large cap อ้างอิงจาก FTSE SET Large Cap Index, Mid-small Cap อ้างอิงจาก FTSE SET Mid Small Cap Index 

ค ำเตือน : ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และศกึษำสทิธิประโยชน์ทำงภำษใีนคู่มือกำรลงทุนกอ่น
ตัดสินใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทนุรวมมิไดเ้ปน็สิง่ยืนยันถึงรำคำ/ผลตอบแทนในอนำคต  
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หุ้นขนำดกลำงและขนำดเล็กมีประวัติผลตอบแทนที่น่ำสนใจ 

ระดับผลตอบแทนเมื่อปรับด้วยความเสี่ยงของหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กมีความโดดเด่น 

แหล่งข้อมูล: FTSE ณ 30 ก.ย. 2559 
Large cap อ้างอิงจาก FTSE SET Large Cap Index, Mid-small Cap อ้างอิงจาก FTSE SET Mid Small Cap Index 

17% 

15% 14% 
13% 

14% 

19% 

1Y 3Y 5Y 

Large cap Mid-small cap 

ควำมผันผวนของผลตอบแทน (เฉลี่ยต่อปี) 

 0.51  

-0.09  

 0.36  

 0.75  

 0.28  

 0.64  

1Y 3Y 5Y 

ผลตอบแทนเมื่อปรับด้วยควำมเสี่ยง (Sharpe Ratio) 

ค ำเตือน : ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และศกึษำสทิธิประโยชน์ทำงภำษใีนคู่มือกำรลงทุนกอ่น
ตัดสินใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทนุรวมมิไดเ้ปน็สิง่ยืนยันถึงรำคำ/ผลตอบแทนในอนำคต  
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กลยุทธ์กำรลงทุน : เน้นกลยุทธ์กำรคัดเลือกหุ้นรำยตัว โดยจะเลือกลงทุนในหุ้นขนำดกลำงและขนำดเล็กของบริษัทที่

มีศักยภำพในธุรกิจสูง มีแนวโน้มได้รับประโยชน์จำกโอกำสทำงธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ผลกำรด ำเนินงำนโดดเด่นและโอกำส

เติบโตสูงกว่ำตลำดหุ้นโดยรวม 

ลักษณะของหุ้นที่ผู้จัดกำรกองทุนมองหำ 

Quantitative 
  บริษทัมีฐำนะทำงกำรเงินทีแ่ข็งแกร่ง  

  มีแนวโน้มกำรเติบโตของก ำไรสุทธิอย่ำงต่อเน่ือง และย่ังยืน 

Qualitative 

บริษัทอยูใ่นอุตสำหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตสูง 

ทีมผูบ้ริหำรมีวิสัยทัศน์และแนวคิดในสร้ำงควำมเติบโตใหกั้บธุรกิจที่ชัดเจน และยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรด ำเนินธุรกิจ 

มีแนวโน้มเติบโตจำกส่วนแบง่ทำงกำรตลำดที่เพิ่มขึ้น สินค้ำหรือบริกำรใหม่ กำรควบรวมกิจกำรหรือกำรซ้ือกิจกำร 

Valuation 
บริษัทมีโอกำสเตบิโตมำกกวำ่ทีต่ลำดคำดกำรณ์ และมำกกว่ำตลำดโดยรวม 

ระดับรำคำหุ้น ณ ปัจจบุัน ยังคงซ้ือขำยที่ระดบัน่ำสนใจ เม่ือเทียบกับผลประกอบกำรในอนำคต 

Valuation ของพอรต์กำรลงทุนคำดกำรณ ์

PER (X) Net Profit Growth (%) PEG (X) Dividend yield (%) 

16 17 16 17 16 17 16 17 

Fund 19.96 21.34 37.15 26.60 0.54 0.80 3.31 3.60 

SET 15.55 13.89 29.32 11.97 0.53 1.16 3.10 3.33 

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ 30 ก.ย. 2559. Valuation ของพอร์ตการลงทุนคาดการณ์ อ้างอิงจากพอร์ตการลงทุนจริงของกองทุนเปิด KFTHAISM 
ซึ่งมีผู้จัดการกองทุนและกลยุทธ์การลงทุนเดียวกันกับกองทุน KFLTFTSM-D 

กลยุทธ์กำรลงทุนที่โดดเด่น โดยกำรเน้นคัดเลือกหุ้นรำยตัว 
 

ค ำเตือน : ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และศกึษำสทิธิประโยชน์ทำงภำษใีนคู่มือกำรลงทุนกอ่น
ตัดสินใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทนุรวมมิไดเ้ปน็สิง่ยืนยันถึงรำคำ/ผลตอบแทนในอนำคต  
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ค ำเตือน : ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และศกึษำสทิธิประโยชน์ทำงภำษใีนคู่มือกำรลงทุนกอ่น
ตัดสินใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทนุรวมมิไดเ้ปน็สิง่ยืนยันถึงรำคำ/ผลตอบแทนในอนำคต  

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ จะเรียกเก็บภายหลังการเสนอขายครั้งแรก โดยบริษัทจัดการจะน าเก็บเข้ากองทุน และถือเป็นทรัพย์สินของกองทุน 

รำยละเอียดกองทุน 

รำยละเอียด                KFLTFAST-D KFLTFTSM-D 

นโยบำยกำรลงทุน 

ลงทุนในหุ้นหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จดทะเบียนใน SET 

หรือ MAI > 65% และจะลงทุนใน iShares Core MSCI World 

UCITS ETF ประมาณ 30% 

เน้นลงทุนในหุ้นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีแนวโน้มการ

เติบโตที่ดี ซึ่งจดทะเบียนใน SET หรือ MAI รวมถึงหุ้น IPO ที่มี 

Market cap ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท > 80%  

นโยบำยป้องกันควำมเส่ียงด้ำน

อัตรำแลกเปลี่ยน 
ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน - 

ระดับควำมเส่ียงกองทุน ระดับ 6 

ดัชนีเปรียบเทียบ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง 

วันท ำกำรซ้ือขำย ทุกวันท าการ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับประกาศวันหยุดของกองทุนหรอืบรษิัทจัดการ  

วันรับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ภายใน 4 วันนับจากวันท ารายการ (T + 4) 

เงินลงทุนขั้นต ่ำ 2,000 บาท 

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำก

กองทุน (% ของมูลค่ำหน่วย

ลงทุนสุทธิต่อป)ี 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ             :      ไม่เกิน 2.50% (เก็บจริง 1.55%)  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์   :      ไม่เกิน 0.10% (เก็บจริง 0.03%) 

ค่านายทะเบียน                            :      ไม่เกิน 0.15% (เก็บจริง 0.15%)  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ             :      ไม่เกิน 2.50% (เก็บจริง 1.50%)  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์   :      ไม่เกิน 0.10% (เก็บจริง 0.03%) 

ค่านายทะเบียน                            :      ไม่เกิน 0.15% (เก็บจริง 0.15%)  

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้

ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน) 

I) ค่าธรรมเนียมการซื้อ หรอื สับเปลี่ยนเข้า           :  ไม่เกิน 1.50% (เก็บจริง ยังไม่เรยีกเก็บ) 

II) ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สับเปลีย่นออก  :   ไม่เกิน 1.50% (เก็บจริง ยังไม่เรยีกเก็บ) 

III) ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์                     :  ไม่เกิน 0.50% (เก็บจริง 0.20%) 
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กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF)  

ค ำเตือน : ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และศกึษำสทิธิประโยชน์ทำงภำษใีนคู่มือกำรลงทุนกอ่น
ตัดสินใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทนุรวมมิไดเ้ปน็สิง่ยืนยันถึงรำคำ/ผลตอบแทนในอนำคต  

       กองทุนเปดิกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF) 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF) 
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กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมำร์ทอินคัมเพ่ือกำรเล้ียงชีพ (KFSINCRMF)  
 

ค ำเตือน : ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และศกึษำสทิธิประโยชน์ทำงภำษใีนคู่มือกำรลงทุนกอ่น
ตัดสินใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทนุรวมมิไดเ้ปน็สิง่ยืนยันถึงรำคำ/ผลตอบแทนในอนำคต  

KFSINCRMF 

แรงสวนกระแสดอกเบี้ยต ่า กับ KFSINCRMF 
 

มุ่งเน้นรำยได้ท่ีสม ำ่เสมอจำกกำรลงทุนเป็นตัวขับเคล่ือน

ผลตอบแทนโดยรวม 
 

หลำกหลำยแหล่งรำยได้จำกกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ เพื่อเพิม่ศักยภำพใน

กำรสรำ้งผลตอบแทนที่ดีและสม ำ่เสมอ อีกทัง้ยังช่วยลดควำมผันผวนจำก

กำรเปลีย่นแปลงดำ้นปจัจัยเศรษฐกจิและอตัรำดอกเบี้ย 

กองทุนตรำสำรหนี้ที่สำมำรถตอบโจทย์ในยคุดอกเบ้ียต ่ำ 
 

ขยำยโอกำสกำรลงทุนด้วยกำรเพ่ิมควำมยืดหยุ่นในกำรกระจำยกำรลงทุน 

ในตลำดตรำสำรหนี้หลำกหลำยประเภทที่มีศกัยภำพทั่วโลก 

ลงทุนในกองทุนตำ่งประเทศ PIMCO GIS Income Fund 
 

กองทุน 5 ดำวจำก Morningstar ในกลุ่ม Multi sector bond บริหำรโดยผู้จัดกำรกองทุนทีไ่ด้รบัรำงวัลผู้จัดกำรกองทนุ

แห่งปี พิสจูน์ด้วยประวัติผลกำรด ำเนินงำนที่นำ่สนใจตลอดช่วงที่ภำวะตลำดมีกำรเปลี่ยนแปลง 

แหล่งขอ้มูล: Morningstar rating จาก PIMCO ณ 31 ก.ค. 59. ผู้จดัการกองทุนหลักได้รับการจดัอนัดับเป็น Morningstar Fixed Income Manager 
โดย Morningstar ในปี 2556 (แหล่งขอ้มูล: PIMCO ณ 30 มิ.ย. 59). โดยรางวัลดังกล่าว ไม่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัการจัดอันดับของสมาคมบริษทั
จัดการลงทนุแต่อยา่งใด 
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ข้อมูลกองทุน 

วันจัดต้ังกองทุน Class I : 30 พ.ย. 2555 

Bloomberg ticker PIMINIA:ID 

Morningstar rating 

ขนาดกองทุน 19.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ณ 30 ก.ย. 59) 

สกุลเงินหลัก USD 

เหมาะส าหรับนักลงทุนท่ีต้องการเพิ่มการกระจายการลงทุนให้กบัพอร์ตตราสารหนี้ และผู้ท่ีมองหาศักยภาพในการ
เพิ่มระดับผลตอบแทนให้กับพอร์ตการลงทุนโดยรวม 

แนวทำงกำรลงทุนของกองทุน 

สินทรัพย์หลักของการลงทุน ตราสารหนี้ 

Duration เฉล่ียของกองทุน 0 – 8 ปี 

สัดส่วนการลงทุนใน Corporate High Yield  ไม่เกิน 50% 

สัดส่วนการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ ไม่เกิน 20% 

สัดส่วนในสกุลเงินที่ไม่ใช่ USD ไม่เกิน 30% 

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลกองทุนและ Morningstar rating จาก PIMCO ณ 31 ก.ค. 59. โดยรางวัลดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด.  

แหล่งรำยได้ที่หลำกหลำยจำกกำรกระจำยกำรลงทุนในตรำสำรหนี้หลำยประเภททั่วโลก 

ประวัติผลกำรด ำเนินงำนที่น่ำสนใจ และระดับกำรจ่ำยเงินปันผลที่สม ่ำเสมอ 

มุ่งเน้นกำรป้องกันควำมเสี่ยงขำลงเมื่อเทียบกับกองทุนตรำสำรหนี้อื่นๆที่เน้นลงทุนในตรำสำรภำคเอกชน 

PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) 

ค ำเตือน : ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และศกึษำสทิธิประโยชน์ทำงภำษใีนคู่มือกำรลงทุนกอ่น
ตัดสินใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทนุรวมมิไดเ้ปน็สิง่ยืนยันถึงรำคำ/ผลตอบแทนในอนำคต  
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กระบวนกำรลงทุนที่ผสมผสำนระหว่ำงเป้ำผลตอบแทนและกำรรักษำเงินลงทุน 

แหล่งข้อมูล : PIMCO ณ 30 มิ.ย. 59. “ตราสารท่ีให้ผลตอบแทนสูง” เป็นเชื่อเรียกประเภทของตราสาร โดยไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงระดับผลตอบแทนของกองทุน 

กระจายการลงทนุในสนิทรพัย์ทีม่ีคุณภาพสูง (High quality securities) ซึง่มีแนวโน้มสร้าง   

ผลการด าเนนิงานที่ดีในช่วงทีภ่าวะเศรษฐกิจชะลอตัว และลงทนุในตราสารที่ให้ผลตอบแทนสูง 

(High yielding securities) ซึ่งมศีักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่สม ่าเสมอให้กับพอร์ต  

การลงทนุ แม้ในชว่งที่ภาวะเศรษฐกิจปรับตัวลดลง 

ค ำเตือน : ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และศกึษำสทิธิประโยชน์ทำงภำษใีนคู่มือกำรลงทุนกอ่น
ตัดสินใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทนุรวมมิไดเ้ปน็สิง่ยืนยันถึงรำคำ/ผลตอบแทนในอนำคต  
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พอร์ตกำรลงทุนที่ถูกสร้ำงขึ้นโดยไมย่ึดตดิกับดัชนีชี้วัด 

แหล่งข้อมูล : PIMCO ณ 30 ก.ย. 59. .ดัชนีชี้วัดคือ Barclays US Aggregate Index 
1 – ตราสารประเภท Government Related หมายความรวมถึงตราสารประเภท nominal and inflation-protected Treasuries, agencies, interest rate swaps, 
Treasury futures and options, FDIC-guaranteed and government-guaranteed corporate securities.  
2 – การกระจายการลงทุนรายประเทศ วัดจากน ้าหนักการลงทุนโดยอิงจาก Duration weighted 

ค ำเตือน : ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และศกึษำสทิธิประโยชน์ทำงภำษใีนคู่มือกำรลงทุนกอ่น
ตัดสินใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทนุรวมมิไดเ้ปน็สิง่ยืนยันถึงรำคำ/ผลตอบแทนในอนำคต  
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สัดส่วนกำรลงทุนที่ยืดหยุ่นเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ 

แหล่งข้อมูล: PIMCO ณ 30 ก.ย. 59. 1 – ตราสารประเภท Government Related หมายความรวมถึงตราสารประเภท nominal and inflation-protected Treasuries, 
agencies, interest rate swaps, Treasury futures and options, FDIC-guaranteed and government-guaranteed corporate securities 

สร้างมูลค่าสว่นเพิม่ให้กับกองทุนจากการกระจายและปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกบั
การเปลี่ยนแปลงทางภาวะเศรษฐกิจต่างๆทีเ่กิดขึ้น 

ค ำเตือน : ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และศกึษำสทิธิประโยชน์ทำงภำษใีนคู่มือกำรลงทุนกอ่น
ตัดสินใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทนุรวมมิไดเ้ปน็สิง่ยืนยันถึงรำคำ/ผลตอบแทนในอนำคต  
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ควำมยืดหยุ่นในกำรบริหำรอำยุเฉล่ียของพอร์ตคืออีก 1 ปัจจัยส ำคัญ 

มีการจ ากัด Duration ของพอร์ตโดยรวม เพื่อเนน้การลงทุนในสว่นที่ผู้จัดการกองทุนมคีวาม

เชื่อมั่นสูง และมกีารควบคุม Duration โดยรวมของพอร์ตการลงทุน 

แหล่งข้อมูล: PIMCO ณ 30 ก.ย. 59 *Net Other Short Duration Instruments หมายถึงหลักทรัพย์ที่มี Effective duration น้อยกว่า 1 ป ีและมีอันดบัความน่าเชือ่ที่ระดับท่ี
สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือสูงกว่า. หรอืหากหลักทรัพย์นั้นๆไม่มีการจัดอนัดับจะอ้างอิงจากการประเมินภายในของ PIMCO ว่าจะตอ้งมีคุณภาพที่สามารถ
เทียบเคียงกันได้ หลักทรัพย์ในกลุ่มน้ีรวมถึง commingled liquidity funds, uninvested cash, interest receivables, net unsettled trades, broker money, short 
duration derivatives (เช่น Eurodollar futures) และ derivatives offsets. 

ค ำเตือน : ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และศกึษำสทิธิประโยชน์ทำงภำษใีนคู่มือกำรลงทุนกอ่น
ตัดสินใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทนุรวมมิไดเ้ปน็สิง่ยืนยันถึงรำคำ/ผลตอบแทนในอนำคต  
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ควำมสำมำรถในกำรบริหำรกองทุนพิสูจน์ด้วยผลกำรด ำเนินงำนที่โดดเด่น 

แหล่งข้อมูล : PIMCO ณ 30 ก.ย. 59. Benchmark คือ ดัชนี Barclays U.S. Aggregate Index. วันจัดตั้งกองทุนคือ 30 พ.ย. 2555. ผลการด าเนินงานที่แสดงเป็นผล
การด าเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ และคิดเป็นรูปสกุลเงิน USD. ผลการด าเนินงานที่แสดงเป็นผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตาม
มาตรฐานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน.  

ผลกำรด ำเนนิงำน 3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ตอ่ปี) ตัง้แต่จัดตัง้ (ต่อป)ี 

Fund 3.13% 5.62% 7.08% 7.96% 6.26% 7.43% 

Benchmark 0.46% 2.68% 5.80% 5.19% 4.03% 2.59% 

Alpha  267 294 128 277 223 484 

4.70% 

7.28% 

2.93% 

7.08% 

-2.02% 

5.97% 

0.55% 

5.80% 

2556 2557 2558 YTD 

Fund Benchmark 

ผลการด าเนินงานรายปีปฏิทิน 

ค ำเตือน : ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และศกึษำสทิธิประโยชน์ทำงภำษใีนคู่มือกำรลงทุนกอ่น
ตัดสินใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทนุรวมมิไดเ้ปน็สิง่ยืนยันถึงรำคำ/ผลตอบแทนในอนำคต  
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กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพ่ือกำรเล้ียงชีพ (KFGBRANRMF) 
  
 

ค ำเตือน : ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และศกึษำสทิธิประโยชน์ทำงภำษใีนคู่มือกำรลงทุนกอ่น
ตัดสินใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทนุรวมมิไดเ้ปน็สิง่ยืนยันถึงรำคำ/ผลตอบแทนในอนำคต  

KFGBRANRMF 

ลงทุนในแบรนด์ที่คุณและคนทั่วโลกซื้อ กับ KFGBRANRMF 
 

แหล่งขอ้มูล : Citywire rating จาก Morgan Stanley Investment Management ณ 31 มี.ค. 59 โดยรางวัลดังกล่าว ไม่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัการจัด
อันดับของสมาคมบริษัทจดัการลงทุนแต่อยา่งใด 
 

ลงทุนในกองทุนตำ่งประเทศ Morgan Stanley Investment Funds – Global Brands Fund 
  

กองทุนที่มีประวัติกำรจัดตัง้มำยำวนำนกว่ำ 15 ปี และสำมำรถสรำ้งผลตอบแทนได้เป็นบวกถงึ 14 ป ี

ปฏิทินพิสจูน์ถงึควำมสำมำรถในกำรจัดกำรกองทุนจำกประสบกำรณก์ว่ำ 2 ทศวรรษ 

 

พอร์ตกำรลงทุนที่เน้นลงทุนในบริษัทชั้นน ำระดับโลก 
            

มุ่งเน้นกำรลงทุนในบริษัทที่มีคุณภำพสูง มคีวำมได้เปรียบทำงกำรแขง่ขัน

ที่แข็งแกร่ง ซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยอ ำนำจกำรตอ่รองดำ้นรำคำ ควำมส ำเร็จ

และยำกทีจ่ะลอกเลียนแบบของสนิทรัพยไ์ม่มีตวัตน เชน่ แบรนด์สินค้ำ 

ศักยภำพกำรสรำ้งผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยำว 
 

หุ้นคุณภำพสงูมีศกัยภำพในกำรสรำ้งผลตอบแทนที่มั่นคงในช่วงตลำดขำขึ้น 

อีกทัง้ยงัโอกำสช่วยปกป้องควำมเสีย่งของเงินลงทุนในช่วงตลำดขำลง 
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Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (กองทุนหลัก)  

พอร์ตการลงทุนทีเ่น้นลงทนุในบริษัทที่มคีุณภาพสูงทัว่โลก มคีวามทนทาน

ต่อวฎัจักรเศรษฐกจิ และมศีกัยภาพในการเติบโตอย่างตอ่เนื่องในระยะยาว 

กองทุนทีม่ีประวัตกิารจัดตั้งมายาวนานกวา่ 15 ปี และสามารถสรา้ง

ผลตอบแทนได้เป็นบวกถึง 14 ปีปฏิทนิ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 

 
 

บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนทีม่วีินยั มีประสบการณก์ารลงทุนในตลาด

รวมกันกว่า 150 ปี 

ข้อมูลกองทุนหลัก 

ผู้จัดกำรกองทุน William Lock 

วันจัดตั้งกองทุน 
Class  Z: 10 มิ.ย. 2551 
Class I (จัดตั้งนานท่ีสุด) : 30 ต.ค. 2543 

Morningstar Rating 

ดัชนีชี้วัด MSCI World Index 

สกุลเงินหลัก USD 

Bloomberg ticker 
Class  Z: MORGBRZ:LX 
Class I(oldest share class) : MORGBRI:LX 

เกี่ยวกับ Morgan Stanley Investment Management 

บริษัทในกลุ่มของ MUFG ซึ่งเป็น  

กลุ่มสถำบันกำรเงินที่ใหญ่ที่สุดใน

ญี่ปุ่น และหนึ่งในสถำบันกำรเงินที่

ใหญ่ที่สุดของโลก 

ผู้จัดกำรกองทุนระดับโลก โดยมีมูลค่ำสินทรัพย์

ภำยใต้กำรบริหำรกว่ำ 4.05 แสนล้ำนเหรียญสหรัฐ 

มีประสบกำรณ์ในอุตสำหกรรมยำวนำนกว่ำ 40 ปี 

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลบริษัทจาก Morgan Stanley Investment Management ณ 31 มี.ค. 59. MUFG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Morgan Stanley (MS)   
โดยถือหุ้นในสัดส่วน 22%. Morgan Stanley Investment Management ถือหุ้นโดย MS 100%. Morningstar rating ณ 31 ส.ค. 59 และ Citywire rating 
ณ 31 มี.ค. 59 จาก Morgan Stanley Investment Management โดยรางวัลดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
แต่อย่างใด. กองทุน KFGBRANRMF จะลงทุนใน Class Z.  

ค ำเตือน : ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และศกึษำสทิธิประโยชน์ทำงภำษใีนคู่มือกำรลงทุนกอ่น
ตัดสินใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทนุรวมมิไดเ้ปน็สิง่ยืนยันถึงรำคำ/ผลตอบแทนในอนำคต  
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ปรัชญำกำรลงทุนท่ีเน้นกำรคัดเลือกหุ้นรำยตัวท่ีมีคุณภำพสูง 

พอร์ตการลงทุนทีถู่กสร้างขึน้จากการคัดเลือกหลักทรพัย์รายตวั โดยเนน้การลงทนุในหุ้นทีม่ี

ศักยภาพในการสรา้งผลตอบแทนแกผู่้ถือหุ้นท่ียั่งยืน โดยอาศยัจุดแข็งจากแบรนด์ที่แข็งแกรง่ 

ภาคการเงินมักมีผลตอบแทนจากการไม่กอ่หนี้ 
(Unleveraged returns) ในระดับต ่า 

ระดับเงินลงทุนสูงและความผันผวนของการด าเนินงานตามวัฎจักรเศรษฐกิจ
ในบางอุตสาหกรรม เช่น Materials, Energy, Utilities, Telecoms ท าให้

บริษัทไม่สามารถสร้าง ROOCE ในระดับสูงได้อย่างยั่งยืน 

แหล่งข้อมูล : Morgan Stanley Investment Management ณ 30 ก.ย. 59 

ค ำเตือน : ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และศกึษำสทิธิประโยชน์ทำงภำษใีนคู่มือกำรลงทุนกอ่น
ตัดสินใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทนุรวมมิไดเ้ปน็สิง่ยืนยันถึงรำคำ/ผลตอบแทนในอนำคต  

กำรกระจำยกำรลงทุนรำยอุตสำหกรรม 
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ลงทุนในบริษัทชั้นน ำที่มีแหล่งรำยได้กระจำยอยู่ทั่วโลก 

ถึงแมว้่าบริษัทชั้นน าระดับโลกสว่นใหญ่จะจดทะเบียนในสหรัฐและยโุรป แตแ่หล่งทีม่าของรายได้ที่

กระจายอยูท่ัว่โลก จะสามารถชว่ยในเรื่องการกระจายความเสีย่งให้กับกองทุนได้เป็นอยา่งดี 

แหล่งข้อมูล : MSCI, Factset, Morgan Stanley Investment Management ณ 30 ก.ย. 59. ดัชนีอ้างอิงคือ MSCI World  

Regional Breakdown : Listed Exposure  
MS INVF Global Brands Fund (Index weight) 

Revenue Exposure  
MS INVF Global Brands Fund (Index weight) 

ค ำเตือน : ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และศกึษำสทิธิประโยชน์ทำงภำษใีนคู่มือกำรลงทุนกอ่น
ตัดสินใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทนุรวมมิไดเ้ปน็สิง่ยืนยันถึงรำคำ/ผลตอบแทนในอนำคต  
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ผลกำรด ำเนินงำนที่ชี้วัดถึงควำมสำมำรถในกำรบริหำรกองทุน 

ผลการด าเนินงานที่เป็นบวกใน 14 ปี จาก 15 ปีของการจัดต้ังกองทุน 

แหล่งข้อมูล : Morgan Stanley Investment Management ณ 30 ก.ย. 59. ผลการด าเนินงานที่แสดงเป็นผลการด าเนินงานของกองทุน MS INVF 
Global Brands Fund คลาส I ซึ่งเป็นคลาสที่จัดต้ังมายาวนานที่สุด โดยจัดตั้งต้ังแต่วันที่ 30 ต.ค. 43 ในขณะที่กองทุน KF-GBRAND จะลงทุนในคลาส Z 
ซึ่งจัดตั้งขึ้นในวันที่ 10 มิ.ย. 51. ผลการด าเนินงานที่แสดงเป็นผลการด าเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ และคิดเป็นรูปสกุลเงิน USD. ผลการ
ด าเนินงานที่แสดงเป็นผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน.  

% YTD  % 1Y % 3Y (p.a.) % 5Y (p.a.) % 10Y (p.a.) % Since Inception (p.a.) 

Fund 6.45 13.30 7.98 11.20 7.92 10.14 

MSCI World Index 5.55 11.36 5.85 11.63 4.47 3.95 

ค ำเตือน : ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และศกึษำสทิธิประโยชน์ทำงภำษใีนคู่มือกำรลงทุนกอ่น
ตัดสินใจลงทนุ ทั้งนี ้ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทนุรวมมิไดเ้ปน็สิง่ยืนยันถึงรำคำ/ผลตอบแทนในอนำคต  
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รำยละเอียดกองทุน 
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รำยละเอียด KFGBRANRMF KFSINCRMF 

นโยบำยกำรลงทุน 
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Morgan Stanley Investment 

Funds - Global Brands Fund > 80% 
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ PIMCO GIS Income Fund > 80% 

ระดับควำมเสี่ยงกองทุน ระดับ 6 ระดับ 5 

ดัชนีเปรียบเทียบ 

ดัชนี MSCI World Index ในสกุลเงินเหรียญสหรฐั ปรับด้วย

อตัราแลกเปล่ียนเพือ่เทยีบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณ

ผลตอบแทน 

ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value 

Unhedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสีย่งด้านอตัรา

แลกเปล่ียน เพือ่เทยีบเท่าค่าสกุลเงินบาท 

นโยบำยป้องกันควำม

เสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยน 
ป้องกันความเสีย่งตามดุลยพนิิจผู้จัดการกองทุน 

ป้องกันความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน ณ ขณะใดขณะหนึ่งโดยไม่

น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ  

วันรับเงินค่ำขำยคืน ภายใน 4 วันนับจากวันท ารายการ (T + 4) ภายใน 3 วันนับจากวันท ารายการ (T + 3) 

วันท ำกำรซื้อขำย ทุกวันท าการ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับประกาศวันหยุดของกองทุนหรอืบรษิัทจัดการ  

เงินลงทุนขั้นต ่ำ 2,000 บาท 

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บ

จำกกองทุน (% ของมูลคำ่

หน่วยลงทุนสุทธิต่อป)ี 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ:  ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: 0.65%) 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:  ไม่เกิน 0.10% (เก็บจริง: 0.03%) 

ค่านายทะเบียน:  ไม่เกิน 0.15% (เก็บจริง: 0.15%)  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ:  ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: 0.80%) 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:  ไม่เกิน 0.10% (เก็บจริง: 0.03%) 

ค่านายทะเบียน:   ไม่เกิน 0.15% (เก็บจริง: 0.15%)  

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บ

จำกผู้ลงทุน (% ของ

ยอดเงินลงทุน) 

I) ค่าธรรมเนียมการซ้ือ หรือ สับเปลีย่นเข้า           :  ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง ยังไม่เรียกเก็บ) 

II) ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สบัเปลี่ยนออก  :   ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง ยังไม่เรียกเก็บ) 



ข้อมูลท่ีนักลงทุนควรทรำบ 
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KFSINCRMF : ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 

บริษัทฯจะรายงานการถือครองหน่วยลงทุนและข้อมูลส่วนตัว รวมถึงขอและส่งเอกสารส่วนตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าว ไปยัง

ผู้มีอ านาจหน้าที่ของกองทุนหลักตามท่ีกองทุนหลักร้องขอโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ข้อมูลและเอกสาร

ส่วนตัวของผู้ถือหน่วยท่ีบริษัทฯ จะจัดส่งและร้องขอ ได้แก่ ชื่อ, ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ/หรือส าเนาหนังสือเดินทาง, เอกสาร

แสดงถึงถ่ินท่ีอยู่ท่ีออกโดยหน่วยงานอื่นท่ีเชื่อถือได้ เช่น บิลค่าสาธารณูปโภค บิลเคเบิ้ลทีวี บิลบัตรเครติด เป็นต้น และอาจขอเอกสาร

เพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในภายหลังก็ได้ 

KFGBRANRMF :  ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 และร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่

จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด บริษัทฯจะรายงานการถือครองหน่วยลงทุนและแจ้งข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าว ได้แก่ ชื่อ 

ประเภทของผู้ลงทุน แหล่งท่ีมาของเงินลงทุน และ/หรือข้อมูลอื่นใด อีกทั้ง อาจน าส่งข้อมูลส่วนตัว เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

และ/หรือส าเนาหนังสือเดินทาง และอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในภายหลังก็ได้ เพื่อน าส่งไปยังผู้มีอ านาจหน้าที่ของ

กองทุนหลักตามท่ีกองทุนหลักร้องขอโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

 

บริษัทฯ อาจมีการแจ้ง/เปิดเผย/ ร้องขอและน าส่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาไปยังผู้มีอ านาจ

หน้าที่ของกองทุนหลักตามท่ีกองทุนหลักร้องขอ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดปฏิเสธการให้ข้อมูล

หรือเอกสารเพิ่มเติมหรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายและ/หรือมีความผิดตามกฎหมายอันมีผลท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ของกองทุนหลักได้ จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีเจตนากระท าผิดเงื่อนไขตามท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะระงับ

หรือหยุดให้บริการและด าเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

รับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ไว้ล่วงหน้า อีกท้ัง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถน าเรื่องดังกล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความ

เสียหายจากเหตุดังกล่าวจากบริษัทฯได้แต่อย่างใด 
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1. LTF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในหุ้น และ RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษา

สิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน 

2. เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถื อ และความสมบูรณ์ของข้อมูล

ท้ังหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงข้อมูลท้ังหมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3. กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ/หรือการเมืองในประเทศซึ่งกองทุน และ/หรือ กองทุนหลักได้ลงทุน 

4. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เมื่อ

เห็นว่าการลงทุนในแต่ละกองทุนนั้นเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

5. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน 

6. กองทุน KFGBRANRMF และ KFLTFAST-D จะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ จึงอาจจะท าให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับก าไรจาก

อัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือ ได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้และเนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศเป็นหลัก  กองทุนจึงมีความเสี่ยง จากการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุนได้ 

7. กองทุน LTF และ RMF บางกองทุนอาจมีความเสี่ยงสูงกว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk profile) ของผู้ลงทุนที่ได้ประเมินไว้กับบริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขาย ดังนั้น 

ผู้ลงทุนจะต้องเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมดังกล่าวก่อนการลงทุน และหากประสงค์จะลงทุนในกองทุนนั้น ผู้ลงทุนจะต้องลงนามรับทราบและยอมรับการ

ลงทุนท่ีมีความเสี่ยงสูงกว่า risk profile ของท่านเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการลงทุนทุกครั้ง 

8. กองทุน KFLTFTSM-D, KFLTFAST-D, KFSINCRMF อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่า

กองทุนอื่น ซึ่งเหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูง 

9. กองทุน KFLTFTSM-D, KFLTFAST-D อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) และตราสารหนี้ที่มี

อันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities)  ผู้ลงทุน

อาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจ านวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้

รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ 

10. กองทุน KFSINCRMF, KFGBRANRMF และ/หรือกองทุนหลักอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non–

Investment grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)  ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้

ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจ านวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ 

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ที่ 

mailto:krungsriasset.mktg@krungsri.com
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