
กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ 

(KFCYBER)

เสนอขายครั้งแรก: 7 – 15 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

กองทุนน้ีลงทุนกระจกุตัวในหมวดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ จึงมีความเสีย่งที่ผู้ลงทุนอาจสญูเสยีเงินลงทุนจ านวนมาก

ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security

เข้าถึงการลงทุนโดยตรงใน

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Cyber 

Security ซึ่งเป็นเกราะป้องกัน

ที่ส าคัญในโลกยุคดิจิทัล

เน้นการลงทุนในเชิงรุก 

เฟ้นหาหลักทรัพย์ที่มี

ศักยภาพเติบโต ครอบคลุม

ทุกมิติในธีม Cyber Security

ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตจาก

ปริมาณการเชื่อมต่อที่มากขึ้น 

กฎระเบียบ และการโจรกรรมที่

มีความถ่ีและรุนแรงขึ้น

Cyber Security คืออะไร?

ตัวอย่างการคุกคามและการละเมิดทางไซเบอร์

Cyber Security หรือ ความมั ่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ คือ

เทคโนโลยี หรือขั ้นตอนและมาตรการรักษาความปลอดภัย ที่

ออกแบบมาเพือ่ปกปอ้งระบบการท างาน, เครือข่าย, อุปกรณ์ และ

ข้อมูลต่างๆ จากการโจรกรรม หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของ Cyber Security 

รูปแบบของ Cyber Security 

แหล่งข้อมูล: https://seon.io/resources/global-cybercrime-report/

ณ ม.ค. 65 • ข้อมูลข้างต้นอ้างอิงจาก US Internet Crime Complaints 

Center ดังนั้นข้อมูลจึงจ ากัดเฉพาะอาชญากรรมไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯ

เท่านั้น โดยข้อมูลนี้อ้างอิงจากการร้องเรียนที่เกิดขึ้นจริง

▪ Phishing and Pharming: การปลอมแปลงข้อมูล เช่น 

เว็บไซต์ อีเมล์ เพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน อาทิ 

รหัสผ่าน หมายเลขบัญชี และข้อมูลส าคัญอื่นๆ

▪ Non-Payment / Non-Delivery: การไม่ส่งมอบสินค้า

▪ Extortion: การเรียกค่าไถ่เพื่อแลกกับไฟล์ข้อมูล

Perimeter Security:  การปกป้องระดับ Firewalls

หรือส่วนที่ต้องมีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย

Network Security:  การปกป้องเครือข่าย 

หรือเน็ตเวิร์คจากผู้ใช้ภายนอก

Endpoint Security:  การป้องกันจุดที่

มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน 

Application Security:  การป้องกันใน

ระดับแอปพลิเคชั่น เพื่อปกป้องข้อมูล

ของผู้ใช้งานและ Code ต่างๆภายในแอป

Data Security:  การปกป้องข้อมูล

ดิจิทัล และฐานข้อมูล (Database)

วิวัฒนาการของเทคโนโยโลยีในการพัฒนา

อุปกรณ์ต่างๆให้สามารถเชือ่มต่อการใช้งานกบั

อินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก ท าให้เกิดช่องโหว่

ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เพิ่มมากขึ้น

ในป ี2562 ธ ุรก ิจ ในกล ุ ่ม  Cyber

Security มีมูลค่าตลาดประมาณ 

1.2 แสนล้านเหรียญ และคาดการณ์

ว่าตลาดจะมีอัตราการเติบโตที่ระดบั 

12.6% ต่อปี สู ่ระดับ 4.3 แสนล้าน

เหรียญ ในปี 2573

แหล่งข้อมูล: Businesswire: Global Cyber Security Market 

(2020 to 2030), ResearchAndMarkets.com ณ พ.ย. 63 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค เช่น 

การท างานนอกสถานที ่ , การใช้ Cloud เพื ่อ

จัดเก็บข้อมูล ท าให้แต่ละบริษัทต้องมีการลงทุน

เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น

การโจรกรรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ

มีความซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลต่อความเสี่ยงต่อ

การส ูญเส ียท ั ้งทางด ้านข ้อม ูลความล ับ 

ความเสียหายทางการเงินและชื่อเสียง 

การให้ความส าคัญของภาครัฐในการก าหนด

บทลงโทษต่อผู ้ท ี ่ ไม่สามารถควบคุมความ

ปลอดภัยของระบบงานได้อย่างเหมาะสม



ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

Perimeter Security: 8.20%
ตัวอย่างหุ้น: Palo Alto Networks

Network Security: 13.65%
ตัวอย่างหุ้น: FireEye

Application Security: 25.60%
ตัวอย่างหุ้น: Zscaler

Data Security: 28.39%
ตัวอย่างหุ้น: Okta

Endpoint Security: 20.82%
ตัวอย่างหุ้น: CrowdStrike

หมายเหตุ: 1 - MSCI AC World (ACWI) Information Technology 
Total Return Net (in USD)

แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ 31 ธ.ค. 64

Top Ten holdings

ผลการด าเนินงานของกองทุนในกลุ่ม Allianz Cyber Security (Composite Performance)

แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ 31 ธ.ค. 64 • ข้อมูลก่อนหักค่าธรรมเนียม • ผลการด าเนินงานที่แสดงเป็นผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไป
ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน • ผลการด าเนินงานข้างต้นเป็นผลการด าเนินงานรวมของกองทุนทั้งหมด
ภายใต้การบริหารที่มีกลยุทธ์การลงทุนเดียวกัน (Composite performance) ในขณะที่กองทุน KFCYBER จะลงทุนในกองทุน Allianz Global Investors Fund -
Allianz Cyber Security, Class RT (USD) ซ่ึงจดทะเบียนในลักเซมเบิร์ก และจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 64

Industry breakdown



ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

เมื่อลงทุนทุกๆ 100,000 บาทใน

กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้–สะสมมูลค่า (KFCYBER-A)

ระหว่างวันที่ 7 – 15 กุมภาพันธ์ 2565

รับเพิ่ม หน่วยลงทุนกองทุน KFCYBER-A มูลค่า 100 บาท

รายละเอียดและเงื่อนไข 

1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะยอดเงินลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้–สะสมมูลค่า (KFCYBER-A)

ในช่วงการเสนอขายครั้งแรกเท่านั้น โดยยอดเงินลงทุนสุทธิหมายถึงยอดซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนเข้า หักออกด้วย 

ยอดขายคืนและ/หรือสับเปลี่ยนออก โดยยอดเงินลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้–ผู้ลงทุนสถาบัน

(KFCYBER-I) จะไม่นับรวมในรายการส่งเสริมการขายนี้

2. ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ซึ่งพิจารณาจากจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือของกองทุน 

ณ วันที ่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นฐานในการค านวณเงินลงทุนตั ้งต้น ทั ้งนี ้ หากมีรายการขายคืน และ/หรือ 

สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 15 มิถุนายน 2565 ในจ านวนเงินหรือหน่วยเท่าใดก็ตาม จะ

ถือว่าไม่มีสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้

3. หากมีรายการโอนหน่วยลงทุนไปยังบุคคลอื่น ในระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 15 มิถุนายน 2565 ในจ านวนเงินหรือ

หน่วยเท่าใดก็ตาม จะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีการโอนไปยังและ/หรือมาจากบัญชีหน่วย

ลงทุนประเภทไม่เปิดเผยรายชื่อ ผู้ลงทุนต้องแจ้งและยืนยันหลักฐานกับบริษัทจัดการว่าบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนที่โอน

และรับโอนน้ัน เป็นของผู้ลงทุนรายเดียวกัน จึงจะถือว่าเข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้

4. บริษัทฯจะพิจารณายอดเงินลงทุนจากแต่ละบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีหน่วยลงทุนกับ

บริษัทฯมากกว่า 1 บัญชี บริษัทฯจะไม่น าหน่วยลงทุนของแต่ละบัญชีไปค านวณรวมเพื่อรับสิทธิส่งเสริมการขายนี้ 

5. ยอดรวมการลงทุนที่ต ่ากว่า 100,000 บาท จะไม่ถูกน ามาค านวณเพื่อรับหน่วยลงทุนกองทุนตามรายการส่งเสริม

การขายนี้

6. บริษัทฯจะจัดสรรและโอนหน่วยลงทุนกองทุน KFCYBER-A ให้แก่ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้

ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 โดยจ านวนหน่วยลงทุนของ กองทุน KFCYBER-A จะถูกค านวณจากราคาหน่วย

ลงทุนในวันที่ท าการโอนหน่วยให้แก่ผู้ลงทุน โดยบริษัทฯจะยกเว้นค่าธรรมเนียมขาย (Front-end fee) ส าหรับหน่วย

ลงทุนท่ีได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้

7. การซื้อกองทุนผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนและกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจะไม่ถูกน ามารวมในรายการ

ส่งเสริมการขายนี้ 

8. การซื้อกองทุนผ่านตัวแทนขายแบบไม่เปิดเผยรายชื่อ (omnibus account) อาจมีเงื ่อนไขเพิ่มเติม ผู้ลงทุนควร

สอบถามข้อมูลจากตัวแทนขายที่ท่านใช้บริการด้วย

9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการรับหน่วยลงทุน กองทุน KFCYBER-A เป็นอย่างอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า 

รวมถึงเงื่อนไขข้อก าหนดของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ

บริษัทฯ

10. ค่าใช้จ่ายในรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น โดยไม่เกี่ยวข้องหรือเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่าย

กองทุนแต่อย่างใด

โปรโมชั่นพิเศษ



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

ค าเตือน : ผู ้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง ื ่อนไขผลตอบแทน ความเสี ่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั ้งนี้                       

ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต  กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวใน

หมวดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก  กองทุนไทยอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่

มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความ

น่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

(Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด   กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ านวน  ซึ่งอาจมีต้นทุนส าหรับการท า

ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น  กองทุนไทย

และ/หรือกองทุนหลักอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนใน

ตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงิน

ลงทุนในจ านวนที่น้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง  เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นจาก

แหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และ ความสมบูรณ์ของ

ข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว • กองทุนป้องกัน

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ านวน  ซึ่งอาจมีต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยท าให้ผลตอบแทนของ

กองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนท่ีเพิ่มข้ึน

รายละเอียด
กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคยีวริต้ี-สะสมมูลคา่ 

(KFCYBER-A)

กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคยีวริต้ี–ผู้ลงทุนสถาบนั 

(KFCYBER-I)

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security, Class RT 

(USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมี

นโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

(Cyber Security) 

ระดับความเสี่ยงกองทุน ระดับ 6

นโยบายป้องกันความเสี่ยง

ด้านอัตราแลกเปล่ียน
ป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจ านวน (ไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ)

วิธีและวันท าการซ้ือขาย ทุกวันท าการซ้ือขายของกองทุน (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันท ารายการกองทุน)

วันรับเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุน
4 วันท าการนับถัดจากวันท ารายการโดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T+4)

เงินลงทุนข้ันต ่า 500 บาท

นโยบายการจ่าย

เงินปันผล
ทั้งสองชนิดหน่วยลงทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

นักลงทุนเป้าหมาย

เหมาะส าหรับ: ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซ่ึงอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต ่า

กว่ามูลค่าที่ลงทุนและท าให้ขาดทุนได้  ◼ ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่

ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

ไม่เหมาะส าหรับ: ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ

จากกองทุน (% ของมูลค่า

หน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ :      ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง: 1.0700%)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :      ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0321%)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน            :      ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ

จากผู้ลงทุน (% ของ

ยอดเงินลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย หรือ สับเปล่ียนเข้า: 

ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: 1.50%) 

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน หรือ สับเปล่ียนออก: 

ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการขาย หรือ สับเปล่ียนเข้า: 

ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน หรือ สับเปล่ียนออก: 

ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)


