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สรุ ปข้ อมูลกองทุนรวม
1. ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมผสมทีลงทุนในต่างประเทศ และเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) สําหรั บผู้ลงทุนทัวไป (retail fund)
ประเภทรับซื *อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน :
1. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที'มีเป้ าหมายให้ ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุน โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี'ยในรอบปี บัญชีไม่ตํ'ากว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิของกองทุน ชื'อ BGF ESG Multi-Asset Fund,
Class I2 Hedged USD (“กองทุนหลัก”) ซึ'งมีนโยบายกระจายการลงทุนเพื'อให้ ได้ ผลตอบแทนโดยรวมจากการลงทุนสูงสุด ตามหลักการลงทุนที'คํานึงถึง
ปั จจัยด้ านความยัง' ยืนที'มีผลกระทบต่อสิ'งแวดล้ อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรื อ “ESG” โดยกองทุนจะลงทุน
ในตราสารทุน ตราสารหนีทY ี'เปลี'ยนมือได้ (ซึ'งอาจรวมถึงตราสารหนีทY ี'เปลี'ยนมือได้ ที'ให้ ผลตอบแทนสูง (High Yield)) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เงินสด
เงินฝาก และตราสารตลาดเงินของประเทศต่าง ๆ ทัว' โลก ทังY นี Y กองทุนหลักดังกล่าวบริ หารจัดการโดยบริ ษัท BlackRock (Luxembourg) S.A. และเป็ น
กองทุ น รวมที' จั ด ตั งY ตามระเบี ย บของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้ การกํ า กั บ ดู แ ลของ
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึ' ง เป็ นสมาชิ ก สามั ญ ของ International Organizations of Securities Commission
(IOSCO) โดยมิได้ เป็ นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
บริ ษัทจัดการจะลงทุนในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐเป็ นสกุลเงินหลัก และกองทุนหลักอาจมีการลงทุนในสกุลเงินต่าง ๆ นอกเหนือจากสกุลเงินอ้ างอิง (สกุลเงิน
ยูโร) ทังนี
Y Y บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี'ยนแปลงสกุลเงินหลักเป็ นสกุลเงินอื'นใดนอกเหนือจากสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ในกรณีที'มีการเปลี'ยนแปลงสกุลเงินหลักที'ใช้ ในการซือY ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ'งบริ ษัทจัดการจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนเป็ นสําคัญ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ า ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อสื'ออิเล็กทรอนิกส์ที'เกี'ยวข้ อง
อนึ'ง กองทุนหลักข้ างต้ นมีการเสนอขายในหลาย Class ซึ'งสามารถลงทุนได้ ทงั Y ผู้ลงทุนทัว' ไป และ/หรื อผู้ลงทุนสถาบัน โดยแต่ละ Class ของหน่วยลงทุน
อาจมีความแตกต่างกันในเรื' องของนโยบายการจัดสรรกําไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรื อคุณสมบัติของผู้ลงทุน เป็ นต้ น ซึ'งบริ ษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกลงทุนใน Class I2 Hedged USD (เป็ น Class ที'เสนอขายให้ กบั ผู้ลงทุนสถาบัน ซื Yอขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปั น
ผล) อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี'ยนแปลง Class ที'ลงทุนตามความเหมาะสมในภายหลังก็ได้ ทังนี
Y Y เพื'อประโยชน์ของผู้ลงทุน
เป็ นสําคัญ โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ซึ'งบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ า ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อสื'อ
อิเล็กทรอนิกส์ที'เกี'ยวข้ อง (รายละเอียดของประเภทของ Share classes สามารถดูเพิ'มเติมได้ จากหนังสือชีชY วนของกองทุนหลักจากเว็บไซต์ของกองทุน
หลัก)
2. สําหรับเงินลงทุนส่วนที'เหลือทังY ในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี Y ตราสารกึ'งหนีกY ึ'งทุน เงินฝากธนาคาร และอาจ
ลงทุนในตราสารทุนของบริ ษัทที'ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ (Unlisted securities) และตราสารที'มีสัญญาซือY ขายล่วงหน้ าแฝง (Structured
note) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที'สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
นอกจากนี Y กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี Yที'มีอนั ดับความน่าเชื'อถือตํ'ากว่าที'สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรื อตราสารหนี Yที'ไม่ได้ รับการ
จัดอันดับความน่าเชื'อถือ (Unrated) โดยมีสดั ส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และเมื'อรวม
กับกองทุนต่างประเทศจะมีสดั ส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวไม่เกินร้ อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3. บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื Yอขายล่วงหน้ าเพื'อป้ องกันความเสี'ยงจากอัตราแลกเปลี'ยนเงินหรื อไม่ก็ได้ โดยขึนY อยู่กับดุลยพินิจของบริ ษัท
จัดการ ซึง' จะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื Yอขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื'อป้ องกันความเสี'ยงที'เกี'ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี'ยนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศ
ที'อาจเกิดขึนY ได้ จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ อย่างไรก็ดี กรณีกองทุนมีสดั ส่วนการลงทุนในสัญญาซื Yอ
ขายล่วงหน้ าเพื'อป้ องกันความเสี'ยงจากอัตราแลกเปลี'ยนเกินมูลค่าความเสี'ยงที'มีอยู่อาจเนื'องจากการไม่ได้ รับข้ อมูลการลงทุนในทันที หรื อสาเหตุอื'นใดที'
อยู่นอกเหนือการควบคุม โดยมิได้ มีวตั ถุประสงค์เพื'อหาผลตอบแทน บริ ษัทจัดการจะดําเนินการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในสัญญาซื Yอขายล่วงหน้ าโดย
พลันนับแต่วนั ที'รับทราบข้ อมูล เพื'อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากนี Y กองทุนอาจเข้ าทําสัญญาซื Yอขายล่วงหน้ าเพื'อเพิ'มประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน (efficient portfolio management) โดยขึ Yนอยู่กบั ดุลยพินิจ
ของบริ ษัทจัดการ เช่น การทําสัญญาสวอปและ/หรื อสัญญาฟอร์ เวิร์ดที'อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี'ยน/ด้ านราคาตราสาร/อัตราดอกเบียY ซึ'งพิจารณาจาก
สภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรื อข้ อบังคับ และปั จจัยอื'นๆ ที'เกี'ยวข้ อง เช่น แนวโน้ มและทิศทางราคาของหลักทรัพย์ที'ลงทุน การออกสัญญาซื Yอขาย
ล่วงหน้ าที'อ้างอิงกับดัชนีอ้างอิง การคาดการณ์เหตุการณ์ที'อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสําคัญของกองทุน และค่าใช้ จ่ายในการเข้ าทําธุรกรรม
สัญญาซื Yอขายล่วงหน้ า เป็ นต้ น
4. กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื Yอขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื'อป้ องกันความเสี'ยงจากอัตราแลกเปลี'ยนเงิน และ/หรื อเพื'อเพิ'มประสิทธิภาพ
การบริ หารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึ'งรวมถึงการป้ องกันความเสี'ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึนY อยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุนหลัก
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลคอร์ อโลเคชัน -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด
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5. ในกรณีที'บริ ษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนใน BGF ESG Multi-Asset Fund (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
หลักของกองทุน หรื อผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็ นไปตามที'คาดไว้ หรื อไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้ อีกต่อไป หรื อ
กองทุนหลักดังกล่าวมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วยงานกํากับดูแลของกองทุนหลัก และ/หรื อเมื'อเกิดเหตุการณ์หรื อคาดการณ์ได้ ว่าจะเกิดการ
เปลี'ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้ การลงทุนในกองทุนหลักเป็ นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็ น เป็ นต้ น และ/หรื อในกรณีที'กองทุนหลักได้ เลิก
โครงการในขณะที'บริ ษัทจัดการยังดําเนินการบริ หารและจัดการลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรี โกลบอลคอร์ อโลเคชัน'
เมื'อปรากฏกรณีตามข้ อ 5. ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะดําเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนหลักใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนหลักดังกล่าว
จะต้ องมีนโยบายการลงทุนที'สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และ/หรื อนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลคอร์ อโลเคชั'น และมีคุณสมบัติตามที'
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยอาจเป็ นกองทุนที'บริ หารและจัดการลงทุนโดยบริ ษัท BlackRock (Luxembourg) S.A. หรื อไม่ก็ได้
และในการโอนย้ ายกองทุนดังกล่าว บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งY เดียว หรื อทยอยโอนย้ ายเงินทุน ซึ'งอาจส่งผลให้ ในช่วงเวลาดังกล่าว
กองทุนอาจมีไว้ ซงึ' หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุนก็ได้
หากเกิดกรณีใด ๆ ที'ทําให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนหลักใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการ
จัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลคอร์ อโลเคชั'น โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถื อหน่วยลงทุนแล้ ว โดยจะดําเนินการจําหน่ า ย
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที'เหลืออยู่ของกองทุน เพื'อคืนเงินตามจํานวนที'รวบรวมได้ หลังหักค่าใช้ จ่ายและสํารองค่าใช้ จ่ายที'เกี'ยวข้ องของกองทุน (ถ้ ามี)
ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที'ถือครองต่อจํานวนหน่วยลงทุนที'จําหน่ายแล้ วทังY หมดของกองทุน ทังY นี Y หากมีการดําเนินการ
ดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน และประกาศไว้ ที'สํานักงานของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัท
จัดการ
6. ในกรณีที'กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) โดยเฉลี'ยในรอบปี บัญชีมากกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักไม่มีวตั ถุประสงค์การลงทุนในทํานองเดียวกับกองทุนดัชนีหรื อ ETF และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักมี
การลดลงในลักษณะดังนี Y
(6.1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ'งลดลงมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หรื อ
(6.2) ยอดรวมของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็ นจํานวนมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของ
กองทุนหลัก
ทังนี
Y Y ในกรณีที'กองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี Y
(1) แจ้ งเหตุที'กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้ อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ที'ดีที'สดุ ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที'มีการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทุนหลักที'ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 60 วันนับแต่วนั ที'มีการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทุนหลักที'ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที'ดําเนินการแล้ วเสร็ จ
(4) เปิ ดเผยข้ อมูลเกี'ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ลงทุนทัว' ไป และบริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ บุคลากรที'เกี'ยวข้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
เกี'ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้ วย
อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้ อ (2) บริ ษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
7. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื'น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื'น ตามที'สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ ลงทุนได้
8. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี'ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้ เป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรื อ
กองทุนรวมที'มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรื อหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรื อสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทําให้
ระดับความเสี'ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ'มขึนY ทังY นี Y ให้ เป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ'งขึนY อยู่กับสถานการณ์ ตลาด โดยเป็ นไปเพื'อ
ประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ'ง บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน ก่อนดําเนินการเปลี'ยนแปลง
ประเภทกองทุนรวมดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื Yอคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
9. ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริ ษัทจัดการอาจไม่นบั ช่วงระยะเวลาดังนีรY วมด้ วย ทังY นี Y โดยจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที'จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(3) ช่วงระยะเวลาที'ต้องใช้ ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื'องจากได้ รับคําสัง' ขายคืน หรื อสับเปลี'ยนหน่วยลงทุน หรื อเพื'อรอการลงทุน ทังนี
Y Y ต้ องไม่
เกินกว่า 10 วันทําการ

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลคอร์ อโลเคชัน -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 3
สรุ ปข้ อมูลสําคัญทีผู้ลงทุนควรทราบเกียวกับ BGF ESG Multi-Asset Fund, Class I2 Hedged USD (กองทุนหลัก):
ชือกองทุน:
ลักษณะเฉพาะของ Class I2
Hedged USD
วันทีจดทะเบียนกองทุน:
วันเริมต้ น Class:
วัตถุประสงค์ และนโยบายการ
ลงทุน:

BGF ESG Multi-Asset Fund
(1) เป็ น Class ที'เสนอขายให้ กบั นักลงทุนสถาบัน
(2) ทําการซื Yอขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ และไม่มีการจ่ายเงินปั นผล
4 มกราคม 2542
30 มิถนุ ายน 2564
กองทุนมีนโยบายที'จะกระจายการลงทุนเพื'อให้ ได้ ผลตอบแทนโดยรวมจากการลงทุนสูงสุด ตามหลักการลงทุนที'
คํ า นึ งถึ งปั จจัยด้ านความยั'งยื นที' มีผลกระทบต่ อสิ'งแวดล้ อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล
(Governance) หรื อ “ESG”
กองทุนจะลงทุนในสินทรัพย์ที'สามารถลงทุนได้ ทุกประเภททัว' โลก ซึ'งประกอบด้ วย ตราสารทุน ตราสารหนีทY ี'เปลี'ยน
มือได้ (ซึง' อาจรวมถึงตราสารหนี Yที'เปลี'ยนมือได้ ที'ให้ ผลตอบแทนสูง (High Yield)) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เงินสด
เงินฝาก และตราสารตลาดเงิน
กองทุนจะใช้ วิธีการลงทุนแบบ “Best in Class” ตามหลักเกณฑ์ของการลงทุนแบบยัง' ยืน ซึ'งหมายความว่า กองทุน
จะคัดเลือกบริ ษัทผู้ออกตราสารที'ดีที'สดุ (จากมุมมองตามเกณฑ์ ESG) ในแต่ละอุตสาหกรรม โดยมากกว่าร้ อยละ 90
ของผู้ออกตราสารที'กองทุนลงทุนจะต้ องผ่านการจัดอันดับว่าเป็ นองค์กรที'มีเป้ าหมายด้ านความยัง' ยืน (ESG Rated)
หรื อเคยได้ รับการวิเคราะห์เพื'อวัตถุประสงค์ด้าน ESG มาแล้ ว
กองทุนมีวิธีในการจัดสรรสินทรัพย์ ที'ลงทุนด้ วยความยืดหยุ่น (ซึ'งรวมถึงการลงทุนทางอ้ อมในสินค้ าโภคภัณ ฑ์ ผ่าน
เครื' องมือทางการเงินที'กองทุนสามารถลงทุนได้ ซึ'งส่วนใหญ่ได้ แก่ ตราสารอนุพนั ธุ์ที'มีดชั นีราคาของสินค้ าโภคภัณฑ์
เป็ นสิ น ทรั พ ย์ อ้ า งอิ ง และกองทุ น รวม ETF) นอกจากนี Y กองทุ น อาจลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์ ที' อ ยู่ ใ นสกุล เงิ น ต่ า ง ๆ
นอกเหนือจากสกุลเงินอ้ างอิง (สกุลเงินยูโร) โดยไม่จํากัดสัดส่วนการลงทุน ทังY นี Y กองทุนบริ หารความเสี'ยงที'เกิดจาก
การลงทุนในหลักทรัพย์ที'อยู่ในรูปของสกุลเงินที'แตกต่างกันด้ วยวิธีการที'ยืดหยุ่น
กองทุนอาจลงทุนโดยตรงในประเทศจีน (PRC) ผ่าน Stock Connects
กองทุนอาจลงทุนโดยตรงในพันธบัตรภายในประเทศที'ซื Yอขายในตลาดซื Yอขายพันธบัตรต่างประเทศของจีน (China
Interbank Bond Market: CIBM) ในจีนแผ่นดินใหญ่ผ่านระบบ Foreign Access Regime และ/หรื อ Bond Connect
และ/หรื อวิธีการอื'น ๆ ที'จะได้ รับอนุญาตภายใต้ กฎระเบียบที'เกี'ยวข้ องของทางการจีนเป็ นระยะ ๆ ทังY นี Y กองทุนอาจ
ลงทุนในประเทศจีนผ่าน Stock Connects, Foreign Access Regime และ/หรื อ Bond Connect รวมกันในสัดส่วน
ไม่เกินร้ อยละ 20 ของทรัพย์สินทังหมดของกองทุ
Y
น
ภายใต้ วตั ถุประสงค์การลงทุน กองทุนจะลงทุนไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินทังY หมดในตราสารที'มีสินทรัพย์
เป็ นหลักประกัน (Asset-Backed Securities: “ABS”) และตราสารที'มีสินเชื'อภาคอสังหาริ มทรั พย์ เป็ นหลักประกัน
(Mortgage-Backed Securities: “MBS”) ไม่ว่าตราสารเหล่านี Yจะมีอนั ดับความน่าเชื'อถืออยู่ในกลุ่มที'น่าลงทุนหรื อไม่
ก็ตาม ซึ'งอาจรวมถึงสินทรัพย์ เพื'อการพาณิชย์ระยะสันY (Asset-Backed Commercial Paper), ตราสารที'มีหนีเY ป็ น
หลัก ประกั น (Collateralized Debt Obligations), Collateralized Mortgage Obligations, ตราสารหนี ทY ี' มี สิ น เชื' อ
อสังหาริ มทรั พย์ เพื' อการพาณิ ชย์ เป็ นหลัก ประกัน (Commercial Mortgage-Backed Securities), Credit-Linked
Notes, Real Estate Mortgage Investment Conduits, ตราสารหนี Yที'มีสินเชื'อ
อสังหาริ มทรั พย์ เ พื' อ การอยู่ อาศัย เป็ นหลัก ประกั น (Residential Mortgage-Backed Securities) และ Synthetic
Collateralized Debt Obligations โดยสินทรั พย์ อ้างอิงของ ABS และ MBS อาจรวมถึงสินเชื'อ สัญญาเช่าซือY และ
ลูกหนีกY ารค้ า (สําหรั บ ABS เช่น หนีบY ัตรเครดิต สินเชื'อรถยนต์ และการกู้ยืมเพื'อการศึกษา และสําหรั บ MBS เช่น
สินเชื'ออสังหาริ มทรัพย์ประเภทเพื'อการพาณิชย์และสินเชื'อเพื'อที'อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินที'อยู่ภายใต้ การกํากับ
ดูแลและได้ รับอนุญาต เป็ นต้ น) ทังตราสาร
Y
ABS และ MBS ที'กองทุนลงทุนอาจมีการขยายฐานเงินลงทุน (leverage)
เพื'อเพิ'มผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ลู งทุน นอกจากนี Y ABS บางชนิดอาจมีการออกแบบโครงสร้ างโดยผูกกับตราสารอนุพนั ธุ์
เช่น Credit Default Swap หรื อกลุ่มตราสารอนุพนั ธุ์เหล่านี Y เพื'อรับผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ของบริ ษัทต่าง ๆ โดย
ไม่จําเป็ นต้ องลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์เหล่านันY
กองทุนจํากัดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพแบบมีเงื'อนไข (Contingent Convertible Bonds) ไม่เกินร้ อยละ
20 ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด
Y
กองทุนอาจใช้ ตราสารอนุพนั ธุ์ (Derivatives) เพื'อเพิ'มผลตอบแทนจากการลงทุน หรื อเพื'อเพิ'มประสิทธิภาพในการ
บริ หารพอร์ ตการลงทุน (Efficient Portfolio Management) กองทุนอาจใช้ สัญญาการแลกเปลี'ยนผลตอบแทนรวม
(Total Return Swaps) และสัญญาการซือY ขายส่วนต่าง (Contract for Differences) ที'มีหลักทรั พย์ อ้างอิงเป็ นตรา
สารทุนหรื อตราสารหนี Yที'เปลี'ยนมือได้ และหลักทรัพย์ที'เกี'ยวข้ องกับตราสารทุนหรื อตราสารหนี Y ซึง' เป็ นไปตามนโยบาย
การลงทุนของกองทุน

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลคอร์ อโลเคชัน -
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หน้ า 4
การบริ หารความเสียงของกองทุน: ใช้ Relative VaR ในการคํานวณ โดยใช้ MSCI World Index 50% กับ FTSE
World Government Bond Euro Hedged Index 50% เป็ นเกณฑ์อ้างอิง (Benchmark) ทังY นี Y ประมาณการสําหรับ
ระดับของการขยายฐานเงินลงทุนที'คาดหวัง (expected level of leverage) อยู่ที'ร้อยละ 300 ของมูลค่าทรั พย์ สิน
สุทธิ
นโยบายด้ านความยังยืน (ESG Policy):
กองทุนจะนําระบบ “BlackRock EMEA Baseline Screens” มาใช้ ในการคัดกรองบริ ษัทเพื'อลงทุน
ที'ปรึ กษาการลงทุน (Investment Adviser) จะกําหนดเพดานสูงสุดสําหรับการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ของบริ ษัท
ที'มีส่วนเกี'ยวข้ องกับการผลิต การจัดจําหน่าย หรื อการอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ (Licensing) สําหรับผลิตภัณฑ์เครื' องดื' ม
แอลกอฮอล์ การเป็ นเจ้ าของหรื อผู้ประกอบการในธุรกิจหรื อสถานที'ที'เกี'ยวข้ องกับการพนัน การผลิต จําหน่าย และ
การทําเหมืองที'เกี'ยวข้ องกับพลังงานนิวเคลียร์ และการผลิตสื'อบันเทิงสําหรั บผู้ใหญ่ การประเมินระดับของความ
เกี'ยวข้ องในแต่ละธุรกรรมทางธุรกิจดังกล่าวข้ างต้ น อาจขึนY อยู่กับสัดส่วนของรายได้ การเปรี ยบเทียบรายได้ ที'ได้ รับ
กับมูลค่าขันตํ
Y 'าของรายได้ ทงั Y หมด (Total Revenue Threshold) ที'ได้ กําหนดไว้ หรื อพิจารณาจากความสัมพันธ์ใด ๆ
ที'มีกับธุรกิจต้ องห้ ามโดยไม่คํานึงถึงจํานวนรายได้ ที'ได้ รับ ทังY นี Y Investment Adviser จะไม่ลงทุนในบริ ษัทใด ๆ ที'มี
อันดับความยัง' ยืน (MSCI ESG Rating) ตํ'ากว่าระดับ BBB
สําหรับบริ ษัทที'เหลืออื'น ๆ (ได้ แก่บริ ษัทที'กองทุนยังไม่ได้ ตดั ออกจากการลงทุน) Investment Adviser จะประเมินโดย
พิจารณาถึงความสามารถในการบริ หารความเสี'ยงและโอกาสการลงทุนที'เกี'ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจที'เป็ นไปตาม
หลักการด้ านความยัง' ยืน (ESG Compliant Business Practices) และคุณลักษณะที'แสดงถึงความเสี'ยงและโอกาส
ในด้ าน ESG เช่นความเป็ นผู้นําและกรอบธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจ ซึ'งเป็ นปั จจัยสําคัญสําหรั บการเติบโต
อย่างยัง' ยืนของธุรกิจ ความสามารถในการบริ หารจัดการประเด็นปั ญหาในระยะยาวที'เกี'ยวข้ องกับ ESG ในเชิงกล
ยุทธ์ และผลกระทบที'อาจจะเกิดขึ Yนกับฐานะทางการเงินของบริ ษัท
ในการดําเนินการวิเคราะห์ดงั กล่าว Investment Adviser อาจใช้ ข้อมูลที'ได้ รับจากผู้ให้ บริ การข้ อมูลด้ าน ESG จาก
ภายนอก โมเดลการวิเคราะห์ และข้ อมูลเชิงลึกหรื อข่าวกรองในแต่ละพืนY ที' และอาจเข้ าเยี'ยมชมกิจการของแต่ละ
บริ ษัทด้ วย ทังY นี Y กองทุนอาจมีการลงทุน (โดยผ่านเครื' องมือทางการเงิน ซึ'งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ตราสารอนุพนั ธุ์
เงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด และหุ้นหรื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภท CIS และตราสารหนี Yที'สามารถ
เปลี'ยนมือได้ ซึ'งออกโดยรัฐบาลหรื อองค์กรต่าง ๆ ทัว' โลก) ในสัดส่วนจํากัดในบริ ษัทที'มีสถานะการลงทุนที'ไม่เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ด้าน ESG ตามที'ระบุข้างต้ น
(สามารถดูรายละเอีย ดของนโยบายการลงทุ นเพิ มเติ มได้ จ ากหนั งสื อชี# ชวนของ BGF ESG Multi-Asset
Fund)
อายุโครงการ:
บริษัทจัดการกองทุน:
ผู้เก็บรั กษาทรั พย์ สินของกองทุน:
เว็บไซต์ :

ไม่กําหนด
BlackRock (Luxembourg) S.A.
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
สามารถดูข้อมูลหนังสือชี Yชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอื'นเพิ'มเติมได้ ที'เว็บไซต์: www.blackrock.com

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของ BGF ESG Multi-Asset Fund, Class I2 Hedged USD (กองทุนหลัก) *:
1. ค่ าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากผู้ซือU หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี
(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื Yอคืนหน่วยลงทุน
ไม่มี
2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (ร้ อยละต่ อปี ของมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิของกองทุนรวม)
(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ
0.65%
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื'นๆ
0.04%
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทังหมด
Y
0.69%
* เป็ นข้ อมูล ณ วันที' 31 สิงหาคม 2565 ทังนี
Y Y กองทุนหลักอาจเพิ'มเติมหรื อเปลี'ยนแปลงการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้
หมายเหตุ :
(1) ข้ อความในส่วนของกองทุน BGF ESG Multi-Asset Fund ได้ ถกู คัดเลือกมาเฉพาะส่วนที'สําคัญและจัดแปลมาจากต้ นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนันY ในกรณีที'
มีความแตกต่างหรื อไม่สอดคล้ องกับต้ นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ ถือตามต้ นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
(2) ในกรณีที'กองทุนหลักมีการแก้ ไขเพิ'มเติมโครงการจัดการซึ'งบริ ษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะแก้ ไขเพิ'มเติมโครงการให้
สอดคล้ องกับการเปลี'ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลคอร์ อโลเคชัน -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 5
ข้ อมูลการลงทุนและผลการดําเนินงานของ BGF ESG Multi-Asset Fund, Class I2 Hedged USD (กองทุนหลัก)

หมายเหตุ :
(1) ที'มา : Factsheet ของกองทุนหลัก ณ วันที' 31 ตุลาคม 2565
(2) ผลตอบแทนในอดีตของกองทุนรวมมิได้ เป็ นสิ'งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลคอร์ อโลเคชัน -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 6
2. การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่ วยลงทุน
ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
3. ลักษณะที?สําคัญของกองทุนรวม
กองทุนรวมผสม ทีเน้ นลงทุนแบบมีความเสียงต่างประเทศ และเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
4. ผลตอบแทนที?ผ้ ูลงทุนจะได้ รับจากเงินลงทุน
โอกาสที'จะได้ รับจากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื'องมาจากมูลค่าที'เพิ'มขึนY ของหลักทรัพย์ที'ลงทุน โดยจะได้ รับเมื'อผู้ถือหน่วยลงทุนมีการสัง' ขายคืน
หน่วยลงทุน
5. จํานวนเงินทุนโครงการล่ าสุด
50,000 ล้ านบาท (หรื อ จํานวน 5,000 ล้ านหน่วย)
6. วิธีการสังซือU ขายคืน และสับเปลียนหน่ วยลงทุน
(1) วิธีการสังซือU หน่ วยลงทุน
ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี Yชวน ใบคําสัง' ซื Yอหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน ได้ ที'บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื Yอคืนหน่วย
ลงทุน หรื อดาวน์โหลดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที'เปิ ดให้ บริ การ
(1.1) การเปิ ดบัญชีกองทุน
(1.1.1) การเปิ ดบัญชีกองทุนผ่ านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือU คืนหน่ วยลงทุน
สําหรับผู้ที'ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ ผู้สงั' ซื Yอจะต้ องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการ เพื'อประโยชน์ใน
การติดต่อทํารายการซื Yอ ขาย และสับเปลี'ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สงั' ซื Yอต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
อย่างถูกต้ องครบถ้ วนและตามความเป็ นจริ ง พร้ อมทังแนบเอกสารประกอบการเปิ
Y
ดบัญชี ดังนี Y
เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึง' ลงนามรับรองความถูกต้ อง
หรื อเอกสารอื'นใดที'บริ ษัทจัดการกําหนดเพิ'มเติม

กรณีนิติบุคคล
ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ข) สําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
ค) ตัว อย่ า งลายมื อชื' อกรรมการผู้มีอํา นาจลงนามและหรื อ ผู้ มี
อํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและเงื'อนไขการลงนาม
ง) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติ
บุคคล
จ) หนังสือมอบอํานาจในกรณี ผ้ ูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุค คล
ไม่ได้ เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามที'ระบุในหนังสือรั บ รอง
กระทรวงพาณิ ช ย์ ซึ' ง เอกสารดัง กล่ า วมี ก ารลงนามรั บ รอง
ความถูกต้ อง
หรื อเอกสารอื'นใดที'บริ ษัทจัดการกําหนดเพิ'มเติม

ในกรณีที'ผ้ ูถือหน่วยลงทุน ตังแต่
Y 2 คนขึนY ไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริ ษัทจัดการจะจดแจ้ งชื'อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านันY เป็ นผู้ถือหน่วย
ลงทุนร่ วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที'มีชื'อแรกในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
Y Y จะต้ องเป็ นไปตามเงื'อนไขที'ระบุไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
(1.1.2) การเปิ ดบัญชีกองทุนผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์
ท่านสามารถเปิ ดบัญชีกองทุนออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื Yอคืนหน่วยลงทุนที'เปิ ดให้ บริ การได้ โดยมีข้อกําหนดและเงื'อนไขเป็ นไปตามที'กําหนดไว้ ของผู้ให้ บริ การแต่ละราย
(1.2) มูลค่ าขันU ตําของการสังซือU หน่ วยลงทุน
มูลค่ าขันU ตําของการสังซือU ครั งU แรก

มูลค่ าขันU ตําของการสังซือU ครั งU ถัดไป

500 บาท

500 บาท

ซึ'งคํานวณเป็ นหน่วยลงทุนได้ โดยนําจํานวนเงินที'สั'งซือY หน่วยลงทุน หารด้ วย ราคาขายหน่วยลงทุนซึ'งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน บวกด้ วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เช่น สัง' ซื Yอหน่วยลงทุน 10,000 บาท ในวันที' ........ ซึ'งมีราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.15 บาทต่อ
หน่วย ท่านจะได้ รับจํานวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 985.2217 หน่วย (10,000 หารด้ วย 10.15) เป็ นต้ น

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลคอร์ อโลเคชัน -
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บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะปรับลด ยกเว้ น หรื อเปลี'ยนแปลงมูลค่าขันY ตํ'าของการสัง' ซื YอครังY แรก มูลค่าขันY ตํ'าของการสัง' ซื YอครังY ถัดไป ได้ ใน
อนาคต เพื'อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการผ่านทางเว็บไซต์
ของบริ ษัทจัดการหรื อสื'ออิเล็กทรอนิกส์ที'เกี'ยวข้ อง
(1.3) วันและเวลาทีเสนอขายหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถสัง' ซื Yอหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทําการซือU ขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
(1.4) ช่ องทางการสังซือU และการชําระเงินค่ าสังซือU หน่ วยลงทุน
 กรณีสังซือU ผ่ านบริษัทจัดการ หรื อบมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือU คืนหน่ วยลงทุนอืน
ผู้สั'งซือY อาจชําระเป็ นเงิน โอน เช็ค หรื อดราฟต์ โดยผู้สั'งซือY ที'ชําระเป็ นเช็ค ต้ องขีดคร่ อมการสั'งจ่ายในนาม “บัญชีจองซือY หน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลคอร์ อโลเคชั'น” ซึ'งบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีกระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุงศรี อยุธยา หรื อ “บัญชีจอง
ซื Yอหน่วยลงทุน บลจ. กรุ งศรี ” ซึ'งบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีกระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตี Yแบงก์ สาขากรุ งเทพฯ บมจ.ธนาคารยูโอบี บมจ.ธนาคารกรุ งไทย บมจ.ธนาคาร
ทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ เพื'อรายย่อย บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื'อรายย่อย ธนาคาร
ออมสิน บมจ.ธนาคารทิสโก้ หรื อที'บริ ษัทจัดการกําหนดเพิ'มเติม
 กรณีสังซือU ผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทจัดการ หรื อ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือU คืน
หน่ วยลงทุนอืน
ผู้ลงทุนที'ได้ สมัครการใช้ บริ การซื Yอขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะสามารถสัง' ซื Yอหน่วยลงทุน
ผ่านช่องทางนี Yได้
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการหักเงินตามจํานวนเงินค่าซื Yอหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สงั' ซื Yอที'ได้ ให้ ไว้ ตามวิธีการที'กําหนด ในกรณีที'
เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรื อบริ ษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซือY ได้ หรื อรายการคําสัง' ไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใด บริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือY คืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกคําสัง' ซือY หน่วยลงทุนนันY โดยผู้สั'งซือY สามารถใช้ บริ การสัง' ซือY หน่วยลงทุนใหม่ได้
ตามปกติ
ผู้สงั' ซื Yอหน่วยลงทุนที'ได้ ชําระเงินค่าสัง' ซื Yอหน่วยลงทุนแล้ วไม่ว่าด้ วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสัง' ซื Yอหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื Yอหน่วยลงทุนคืน
ไม่ได้ ทังY นี Y บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะพิจารณาให้ เพิกถอนการจองซื Yอหน่วยลงทุนได้ เมื'อมีเหตุจําเป็ นและสมควร โดยขึนY อยู่กับดุลยพินิจ
ของบริ ษัทจัดการ
(1.5) การจัดสรรหน่ วยลงทุน และการคืนเงินค่ าซือU หน่ วยลงทุน
ผู้สงั' ซื Yอหน่วยลงทุนจะได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที'สงั' ซื Yอ หลังจากที'บริ ษัทจัดการได้ รับใบคําสัง' ซื Yอที'ถูกต้ องครบถ้ วนและได้ รับชําระเงิน
เต็ มจํ า นวนแล้ ว ในกรณี ที' มีก ารสั'งซื อY หน่ว ยลงทุน มี ผลทํ าให้ จํานวนหน่ว ยลงทุนของกองทุน เกิน จํ านวนหน่ วยที'จดทะเบียนกับสํา นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยใช้ หลักการ “สัง' ซื Yอก่อนได้ ก่อน” ตามวันและเวลาที'ได้ รับ
รายการซื Yอขายหน่วยลงทุน ในกรณีสงั' ซื Yอหน่วยลงทุนพร้ อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้ แก่ผ้ ูสงั' ซื Yอหน่วยลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนจํานวนที'สงั' ซื Yอ (Pro Rata) ให้ แก่ผ้ ูสงั' ซื Yอหน่วยลงทุนพร้ อมกัน ทังY นี Y บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที'จะ
จัดสรรหรื อไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังY หมดก็ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า และบริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื Yอหน่วย
ลงทุนส่วนที'ไม่ได้ รับการจัดสรร พร้ อมดอกเบียY (ถ้ ามี) ให้ ผ้ ูสั'งซื Yอตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที'ผ้ ูสงั' ซือY ได้ ระบุไว้ ในการเปิ ดบัญชี
กองทุน
(2) วิธีการขายคืนหน่ วยลงทุน
(2.1) มูลค่ าขันU ตําของการขายคืนหน่ วยลงทุน
มูลค่ าขันU ตําของการสังขายคืน
500 บาท หรื อ 50 หน่วย

จํานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันU ตํา
50 หน่วย

ในกรณีที'การสัง' ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือตํ'ากว่าที'กําหนด หรื อในกรณีที'จํานวนหน่วยลงทุนที'ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ต้ องการขายคืน มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที'ปรากฏอยู่ในรายการที'บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังY หมดเท่าที'ปรากฏอยู่ในรายการที'บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนันY ในกรณีที'ผ้ ูถือหน่วยลงทุน มีย อด
คงเหลือของหน่วยลงทุนตํ'ากว่าที'กําหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะรับซื Yอคืนหน่วยลงทุนทังหมด
Y
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะปรับลด ยกเว้ น หรื อเปลี'ยนแปลงมูลค่าขันY ตํ'าของการสัง' ขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขันY ตํ'าของการสั'งขายคืน
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั Y 'า จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั Y 'าได้ ในอนาคต เพื'อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัท
จัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการหรื อสื'ออิเล็กทรอนิกส์ที'เกี'ยวข้ อง

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลคอร์ อโลเคชัน -
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(2.2) วันและเวลาการขายคืนหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถสัง' ขายคืนได้ ทุกวันทําการซือU ขายของกองทุน ภายในเวลา 14.30 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ที'บริ ษัทจัดการกําหนด ทังY นี Y บริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที'จะพิจารณากําหนดวันที'มิใช่วนั ทําการรับซื Yอคืนหน่วยลงทุนเพิ'มเติม ซึง' บริ ษัทจัดการจะกําหนดวันดังกล่าวโดยประกาศไว้
ที'เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
Y Y หากมีการเปลี'ยนแปลงวันที'มิใช่วนั ทําการรับซื Yอคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
โดยพลัน โดยประกาศไว้ ที'เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการเช่นเดียวกัน
(2.3) ช่ องทางการสังขายคืนหน่ วยลงทุน
 วิธีการขายคืนผ่ านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือU คืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง' ขายคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคําสัง' ขายคืนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อม
ทังY ระบุจํานวนเงินหรื อจํานวนหน่วยที'ต้องการขายคืน เมื'อเจ้ าหน้ าที'ตรวจคําสัง' ขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าที'จะส่งมอบ
สําเนาคําสัง' ขายคืนหน่วยลงทุนที'ได้ ลงนามรับรองความถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ สู งั' ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
เมื'อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสัง' ขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สงั' ขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสัง' ขาย
คืนนันได้
Y เสร็ จสิ Yนสมบูรณ์แล้ ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
Y Yน โดยนายทะเบียนจะปรับลดจํานวนหน่วยลงทุนที'รับซื Yอคืนภายในวันทําการถัดจากวันที'
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื Yอคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคารับซื Yอคืนหน่วยลงทุนของสิ Yนวันทําการซื Yอขายหน่วยลงทุนนันY ซึ'งได้ รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ ว เป็ น
เกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื Yอคืนและ/หรื อจํานวนหน่วยลงทุนที'หกั ออกจากผู้สงั' ขายคืนหน่วยลงทุน
 วิธีการขายคืนผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบริ ษัทจัดการ หรื อ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนั บสนุ นการขายหรื อ
รั บซือU คืนหน่ วยลงทุนอืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที'ได้ สมัครการใช้ บริ การซื Yอขายหน่วยลงทุนของผู้ให้ บริ การผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะ
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางนีไY ด้ โดยผู้สงั' ขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสัง' ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว' โมง ทุกวันทําการ
และวันหยุดทําการซื Yอขายหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาการสัง' ขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที'กําหนดของวันทําการซื Yอขายใด เป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ซื อY ขายนันY โดยบริ ษั ท จัด การจะใช้ ราคารั บซื อY คื น หน่ ว ยลงทุนของสินY วันทํ า การซื อY ขายหน่ ว ยลงทุนนันY ซึ'งได้ รับ การรั บ รองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื Yอคืนและ/หรื อจํานวนหน่วยลงทุนที'หกั ออกจากผู้สงั' ขายคืนหน่วยลงทุน และการสัง'
ขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลาที'กําหนดของวันทําการซื Yอขายใด จะถือเป็ นรายการขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทังY นี Y บริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที'จะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทํารายการของผู้สงั' ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักฐานที'ปรากฏอยู่ที'บริ ษัทจัดการเป็ น
หลักฐานอ้ างอิงเท่านันY
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทํารายการของผู้สงั' ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักฐานที'ปรากฏอยู่ที'บริ ษัทจัดการ
เป็ นหลักฐานอ้ างอิงเท่านันY
เงือนไขการใช้ บริการ
1) ผู้สงั' ขายคืนจะต้ องอ่านคําแนะนําของบริ ษัทจัดการ หรื อ บมจ.ธนาคารกรุงศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื Yอคืนหน่วยลงทุน
อื'นที'เปิ ดให้ บริ การ และปฏิบตั ิจนครบขันตอนการสั
Y
ง' ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ทังนี
Y Y ผู้สงั' ขายคืนจะต้ องกดยืนยันความ
ถูกต้ องภายหลังจากที'ระบบได้ ทบทวนการทํารายการของผู้สงั' ขายคืนแล้ ว
2) เมื'อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรายการสัง' ขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทังสิ
Y Yน
3) เอกสารใบบันทึกรายการที'พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์ เน็ต สามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทํารายการได้ เท่านันY บริ ษัทจัดการจะ
พิจารณาจากหลักฐานที'ปรากฏอยู่กบั บริ ษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทํารายการที'สมบูรณ์แล้ วนําไปใช้ อ้างอิงได้
4) บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที'จะหยุด ระบบงานเป็ นการชั'ว คราวโดยทัน ที โดยไม่ ต้ องแจ้ งผู้ใช้ บ ริ ก ารทราบล่ว งหน้ า ในกรณี ที' เกิ ด
ข้ อผิดพลาดจากระบบการให้ บริ การ หรื อกรณีอื'นใดที'อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแก้ ไข
กรณีดงั กล่าวให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วันนับตังแต่
Y วนั ถัดจากวันที'เกิดเหตุการณ์หรื อรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ วแต่กรณี
5) บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ทธิ ที' จะปิ ดการให้ บริ ก ารชั'ว คราวหรื อถาวร ซึ'งบริ ษั ท จัด การจะแจ้ งให้ ผ้ ูลงทุนทราบล่ว งหน้ า ก่ อนปิ ดการ
ให้ บ ริ ก ารดัง กล่ า ว โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที' สํ า นั ก งานของบริ ษั ท จั ด การหรื อ ผู้ ส นั บ สนุ น หรื อ เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จั ด การหรื อ สื' อ
อิเล็กทรอนิกส์ที'เกี'ยวข้ อง
 การขายคืนหน่ วยลงทุนผ่ านช่ องทางอืนๆ ทีจะมีขึนU ในอนาคต
บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื Yอคืนหน่วยลงทุน อาจเพิ'มเติมช่องทางการทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนอื'นใดที'จะมีขึนY ใน
อนาคต ซึง' จะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื'อนไขที'เกี'ยวข้ องตามที'สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพื'ออํานวยความ
สะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการเพิ'มเติมช่องทางดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการหรื อสื'ออิเล็กทรอนิกส์ที'เกี'ยวข้ องให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันทําการก่อนวันเริ' มให้ บริ การ

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลคอร์ อโลเคชัน -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด
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(2.4) การชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการดังนี Y
 โอนเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง' ให้ โอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีเงินฝาก โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อวิธีอื'นใดอันจะเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรื อ การ
โอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น ในการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากนี Y ถ้ าหากบริ ษัทจัดการไม่
สามารถโอนเงินเข้ าบัญชีที'ได้ แจ้ งไว้ ไม่ว่าด้ วยกรณีใดๆ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการออกเช็ค ขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสัง' จ่ายผู้ถือหน่วย
ลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที'อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อตามวิธีที'นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น
การโอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น
 รับเช็คทางไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสัง' ให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื'อและที'
อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซึ'งบริ ษัทจัดการจะนําส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทังY นี Y ในกรณีที'ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่ได้ นําเช็คไปขึ Yน
เงิ น บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ในการดํา เนิ น การตามวิ ธี ที'น ายทะเบี ย นหน่ว ยลงทุน เห็ น สมควร เช่ น การโอนเงิ น ผ่ า นระบบพร้ อมเพย์
(PromptPay) เป็ นต้ น
 รับเช็คด้ วยตนเองที'บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื Yอคืนหน่วยลงทุนอื'น
ผู้ถื อหน่ ว ยลงทุนอาจสั'งให้ บริ ษัท จัดการดําเนิ นการออกเช็ คขีด คร่ อมค่า ขายคืน หน่วยลงทุนและรั บเช็ ค ด้ วยตนเองที'บ ริ ษั ทจัดการ หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื Yอคืนหน่วยลงทุนอื'น ซึง' สามารถรับได้ ทังนี
Y Y ในกรณีที'ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ได้ นําเช็คไปขึ Yนเงิน บริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการตามวิธีที'นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น
(3) วิธีการสับเปลียนหน่ วยลงทุน
(3.1) วันและเวลาในการสับเปลียนหน่ วยลงทุน
เปิ ดให้ สบั เปลี'ยนหน่วยลงทุนโดยให้ เป็ นไปตามประกาศ “ตารางการสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. กรุ งศรี
จํากัด” ซึ'งบริ ษัทจัดการได้ ประกาศไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ (www.krungsriasset.com) และให้ เป็ นไปตามวันและเวลาสับเปลี'ยนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้ นทางและ/หรื อกองทุนปลายทาง
(3.2) มูลค่ าขันU ตําในการสับเปลียนเข้ ากองทุน
กรณีที'กองทุนนี Yเป็ นกองทุนต้ นทาง : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง' สับเปลี'ยนหน่วยลงทุนออก โดยระบุเป็ นจํานวนหน่วยหรื อเป็ นจํานวนเงินไม่ตํ'า
กว่ามูลค่าขันY ตํ'าที'กําหนด ในกรณีที'การสัง' สับเปลี'ยนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ'ากว่ามูลค่าขันY ตํ'าที'กําหนด
หรื อในกรณี ที'จํานวนหน่วยลงทุนที'ผ้ ูถือหน่วยลงทุนต้ องการสับเปลี'ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที'ปรากฏอยู่ในรายการที'บนั ทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนทังY หมดเท่าที'ปรากฏอยู่ในรายการที'บนั ทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนันY และในกรณีที'ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนในบัญชีตํ'ากว่ามูลค่าขันตํ
Y 'าที'กําหนด บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที'จะรับสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทังY หมด เมื'อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสัง' สับเปลี'ยนหน่วยลงทุน ภายใต้ วิธีการที'บริ ษัท
จัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า ทังY นี Y บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทํารายการสับเปลี'ยน
หน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขันตํ
Y 'า และ/หรื อปรับลดมูลค่าขันตํ
Y 'าของการสัง' สับเปลี'ยนหน่วยลงทุน โดยขึนY อยู่กบั ดุลยพินิจ
ของบริ ษัทจัดการ
กรณีของกองทุนปลายทาง : ในกรณีที'เป็ นการสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนเข้ ากองทุน และ/หรื อซื Yอหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นครังY แรก ผู้ถือ
หน่วยลงทุนต้ องสัง' สับเปลี'ยนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าไม่ตํ'ากว่า 500 บาท (มูลค่าขันY ตํ'าในการสัง' ซื YอครังY แรกที'กําหนด) ซึ'งบริ ษัทจัดการจะใช้
ราคารับซื Yอคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทางล่าสุดที'มีอยู่ ณ ขณะที'ทํารายการเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณมูลค่าการสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนนันY
ทังนี
Y Y ในกรณีที'เป็ นการสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนเข้ ากองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนครังY ถัดไป ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับการยกเว้ นข้ อจํากัดจํานวนเงิน
ขันตํ
Y 'าในการซื Yอหน่วยลงทุน
(3.3) ช่ องทางการสับเปลียนหน่ วยลงทุน
 การสับเปลียนผ่ านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือU คืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถื อหน่ ว ยลงทุน สามารถสั'งสับ เปลี' ย นหน่ ว ยลงทุน ได้ ที' บ ริ ษั ท จัด การ หรื อผู้ส นับ สนุน การขายหรื อรั บ ซื อY คื น หน่ ว ยลงทุน โดยกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในคําสัง' สับเปลี'ยนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทังระบุ
Y จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรื อจํานวนเงินที'ต้องการ
สับเปลี'ยน เมื'อเจ้ าหน้ าที'ตรวจสอบคําสัง' สับเปลี'ยนหน่วยลงทุนว่าถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าที'จะส่งมอบสําเนาคําสัง' สับเปลี'ยนหน่วยลงทุนที'
ลงนามรับรองความถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลคอร์ อโลเคชัน -
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 การสับเปลียนหน่ วยลงทุนผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทจัดการ หรื อ บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรั บซือU คืนหน่ วยลงทุนอืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที'ได้ สมัครการใช้ บริ การซือY ขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และมีรหัสผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะสามารถสั'ง
สับเปลี'ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางนี Yได้
ผู้สงั' สับเปลี'ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสัง' สับเปลี'ยนนันได้
Y เสร็ จสิ Yนสมบูรณ์แล้ วไม่ว่ากรณีใดๆ
ทังY สิ Yน ทังY นี Y บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื Yอคืนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที'จะพิจารณาให้ เพิกถอนการสัง' สับเปลี'ยนหน่วย
ลงทุนได้ เมื'อมีเหตุจําเป็ นและสมควร โดยขึ Yนอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื Yอคืนหน่วยลงทุน
(3.4) ราคาขายและรั บซือU คืนกรณีสับเปลียนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี Yเป็ นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื Yอคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี'ยนหน่วยลงทุน
กรณีเป็ นกองทุนต้ นทาง: การคํานวณราคาสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที'ใช้ เพื'อคํานวณราคารับซื Yอคืนของวัน
ทําการสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง หักด้ วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี'ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้ จ่ายอื'นๆ (ถ้ ามี)
กรณีเป็ นกองทุนปลายทาง: การคํานวณราคาสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนเข้ ากองทุน จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที'ใช้ เพื'อคํานวณราคาขายของวันทําการ
ก่อนวันที'กองทุนปลายทางจะได้ รับเงินจากการสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทาง บวกด้ วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี'ยนหน่วยลงทุน
และค่าใช้ จ่ายอื'นๆ (ถ้ ามี)
อนึ'ง มูลค่าหน่วยลงทุนที'ใช้ คํานวณราคาขายและรั บซือY คืนในการสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนข้ างต้ นต้ องเป็ นมูลค่าที'ได้ รับการรั บรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ ว
(3.5) เงือนไขในการสับเปลียนหน่ วยลงทุน
(1) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที'จะไม่อนุญาตให้ มีการสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุน โดยขึนY อยู่กับดุลยพินิจของบริ ษัท
จัดการ
(2) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิ ดให้ บริ การสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครังY แรก เป็ นการชัว' คราวและ/หรื อ
ถาวรในกรณีที'บริ ษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์สงู สุด หรื อมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อต่อชื'อเสียง
หรื อต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อเหตุอื'นใดตามที'บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทังY นี Y บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ าก่อนการใช้ สิทธิในการปิ ดรับคําสัง' สับเปลี'ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิ ดประกาศไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
(4) การซือU กรมธรรม์ ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุน
โครงการเขียนเปิ ดให้ ซื Yอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนของกองทุนนี Yได้ ทังนี
Y Y ปั จจุบนั บริ ษัทจัดการยังไม่เปิ ดให้ บริ การดังกล่าว
7. รอบระยะเวลาบัญชี
วันที'สิ Yนสุดรอบบัญชีคือ วันที' 30 กันยายน ของทุกปี
8. ปั จจัยทีมีผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
เนื' องจากกองทุนนี จY ะนํา เงิน ส่วนใหญ่ไ ปลงทุน ในหน่ว ยลงทุนของ BGF ESG Multi-Asset Fund (กองทุน หลัก ) เพี ย งกองทุน เดี ยว ซึ'งมี น โยบายลงทุนใน
ตราสารทุน ตราสารหนี Y หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เงินสด เงินฝาก และตราสารตลาดเงินของประเทศต่าง ๆ ทัว' โลก เงินลงทุนของท่านอาจได้ รับผลกระทบ
อย่างมีนยั สําคัญจากปั จจัยดังต่อไปนี Y
- ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก
- การเปลี'ยนแปลงของอัตราแลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศ
9. การเลือนกําหนดเวลาชําระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
1. บริ ษัทจัดการจะเลื'อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที'มีคําสัง' ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีที'กําหนดไว้
ในโครงการ ซึง' ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี Y
(1) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื'อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที'เข้ าเหตุดงั ต่อไปนี Y โดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล หรื อ
(ข) มีเหตุที'ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที'ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ'งเหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุม
ของบริ ษัทจัดการ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสัง' ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที'บริ ษัทจัดการพบว่า ราคารับซื Yอคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถกู ต้ องต่างจากราคา
รั บ ซื อY คื น หน่ ว ยลงทุน ที' ถูก ต้ องตังY แต่ ห นึ' งสตางค์ ขึ นY ไปและคิ ด เป็ นอัต ราตังY แต่ ร้ อยละ 0.5 ของราคารั บ ซื อY คื น หน่ ว ยลงทุน ที' ถู ก ต้ อง และผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลคอร์ อโลเคชัน -
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2. การเลื'อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้ อ 1. บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี Y
(1) เลื'อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วนั ที'ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคําสัง' ขายคืนหน่วยลงทุนนันY เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที'มีคําสัง' ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื'อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื'นและผู้ลงทุนทัว' ไปให้ ทราบเรื' องดังกล่าวด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลื'อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
Y ดส่งรายงานที'แสดงเหตุผลของการเลื'อน และหลักฐานการได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ตามข้ อ 1. (1) หรื อการรั บ รองข้ อมูล ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ต ามข้ อ 1. (2) ต่ อสํ า นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทังY นี Y บริ ษั ท จัด การจะ
มอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื'อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง' ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะรับซื Yอคืนหน่วยลงทุนนันY
โดยต้ องชําระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที'ส่งคําสัง' ขายคืนก่อนหลัง
10. การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือU คืนหรื อสับเปลียนหน่ วยลงทุนตามคําสังทีรั บไว้ แล้ ว
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะปิ ดรับ และ/หรื อปฎิเสธ และ/หรื อระงับคําสัง' ซื Yอ และ/หรื อคําสัง' สับเปลี'ยนหน่วยลงทุน กรณีดงั ต่อไปนี Y
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะปิ ดรับคําสัง' ซื Yอ และ/หรื อคําสัง' สับเปลี'ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครังY แรก เป็ นการชัว' คราวหรื อถาวรก็
ได้ ตามที'บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทังY นี Y บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าก่อนการใช้ สิทธิปิดรับคําสัง' ซื Yอและ/หรื อคําสัง' สับเปลี'ยนหน่วยลงทุน
โดยจะประกาศไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อสื'ออิเล็กทรอนิกส์ที'เกี'ยวข้ อง และแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
2. บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสัง' ซื Yอหน่วยลงทุนของผู้สงั' ซื Yอหน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี Yโดยไม่ต้องให้ เหตุผลใด ๆ
(ก) คําสัง' ซื Yอที'จะมีผลให้ ผ้ สู งั' ซื Yอหน่วยลงทุนรายนันถื
Y อหน่วยลงทุนมากกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(ข) เพื'อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที'ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสัง' ซื Yอหน่วย
ลงทุน และ/หรื อระยะเวลาของการลงทุนเป็ นหลัก ซึง' อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริ หารและจัดการลงทุนได้
(ค) บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที'จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ที'จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับ
หรื อเพื' อประโยชน์ ข องประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า พลเมื องสหรั ฐ อเมริ ก าหรื อผู้ ที' มี ถิ' น ฐานอยู่ ใ นสหรั ฐ อเมริ ก า หรื อบุค คลซึ'งโดยปกติ มีถิ' น ที' อ ยู่ ใ น
สหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนซึ'งจัดให้ มีขึ Yนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา บริ ษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที'จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง' ซื Yอ การจัดสรร และ/หรื อการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมสําหรับผู้ลงทุนที'เป็ นบุคคลดังที'กล่าวมา
ข้ างต้ น
3. ในกรณีที'บริ ษัทจัดการได้ จําหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจํานวนหน่วยลงทุนที'ได้ จดทะเบียนไว้ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที'จะปฏิเสธ
การสัง' ซื Yอหน่วยลงทุน ตังแต่
Y วนั ทําการซื Yอขายถัดจากวันที'จําหน่ายหน่วยลงทุนได้ เต็มตามจํานวนที'จดทะเบียนไปจนกว่าบริ ษัทจัดการจะเห็นสมควรที'จะทํา
การเสนอขายหน่ ว ยลงทุน ครั งY ต่ อไป โดยจะประกาศล่ว งหน้ าไว้ ที'สํ านัก งานของบริ ษัท จัดการหรื อผู้ส นับ สนุน หรื อเว็ บ ไซต์ข องบริ ษัท จัดการหรื อสื'อ
อิเล็กทรอนิกส์ที'เกี'ยวข้ อง
4. บริ ษัทจัดการ หรื อบริ ษัทประกันชีวิตในกรณีของการสัง' ซื Yอกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจปฏิเสธคําสัง' ซื Yอหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที'ซื Yอกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสัง' ดังกล่าวอาจเข้ าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรื อการก่อการร้ าย หรื อเข้ าข่ายบุคคลที'บริ ษัทประกันชีวิต
สงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน
5. บริ ษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี'ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชั'วคราว และ/หรื อถาวรในกรณีที'บริ ษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์หรื อมี
ผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อกรณีที'จํานวนที'ขายคืนหน่วยลงทุนต้ นทางตํ'ากว่าจํานวนขันY ตํ'าที'บริ ษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี'ยน
หน่วยลงทุน
11. ช่ องทางทีผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกียวกับ NAV มูลค่ าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรั บซือU คืนหน่ วยลงทุน
สามารถติ ด ตามข้ อ มู ล เกี' ย วกั บ มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น และราคาขายและรั บ ซื อY คื น หน่ ว ยลงทุ น ได้ จ ากเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จั ด การ
www.krungsriasset.com
12. ช่ องทางทีผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับกองทุนรวมนี U
ท่านสามารถทราบข้ อมูลเพิ'มเติมเกี'ยวกับกองทุนรวมนี Y รวมถึงสามารถดูข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัท
จัดการ ได้ ที'สํานักงานของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื Yอคืนหน่วยลงทุน หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.krungsriasset.com

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลคอร์ อโลเคชัน -
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ปั จจัยความเสียงของกองทุนรวม
ความเสียงของกองทุนไทย
1. ความเสียงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) :
ความเสี'ยงจากภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมที'เกี'ยวข้ อง ซึง' อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร
แนวทางการบริ หารความเสี'ยง
กองทุนจะพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที'เกี'ยวข้ อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพืนY ฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรื อการจัดอันดับความน่าเชื'อถือของผู้ออกตราสารเพื'อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน
2. ความเสียงจากความสามารถในการชําระหนีขU องผู้ออกตราสาร (Credit Risk) :
ความเสี'ยงจากตราสารหนี/Y เงินฝากที'กองทุนรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชําระหนี Y โดยบริ ษัทผู้ออกตราสารหนี Y/เงินฝากนันY ๆ ไม่สามารถชําระคืนเงินต้ นหรื อ
ดอกเบี Yยให้ กองทุนเมื'อถึงวันที'ครบกําหนด
แนวทางการบริ หารความเสี'ยง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารหนี Y/เงินฝากที'มีคณ
ุ ภาพ โดยเงินฝาก/ตราสารหนี Yหรื อผู้ออกตราสารหนี Yของบริ ษัทเอกชนทัว' ไปจะต้ องได้ รับการ
จัดอันดับความน่าเชื'อถืออยู่ในอันดับที'สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขึ Yนไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนี Yภาครัฐ ซึง' มีความเสี'ยงจากการผิด
นัดชําระหนี Yทังเงิ
Y นต้ นและดอกเบี Yยในระดับตํ'า กองทุนจึงมีความเสี'ยงประเภทนี Yตํ'า
3. ความเสียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) :
เป็ นความเสี'ยงที'เกิดจากการเปลี'ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที'อาจจะเพิ'มสูงขึนY หรื อลดตํ'าลง ซึ'งจะเปลี'ยนแปลงไปตามราคาหลักทรัพย์ที'
กองทุนหลักลงทุนหรื อมีไว้ และอาจขึ Yนอยู่กบั แนวโน้ มของอัตราดอกเบี Yย ความผันผวนของค่าเงิน ปั จจัยพื Yนฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริ ษัทผู้ออก
ตราสาร ปริ มาณการซื Yอขายหุ้น เป็ นต้ น ดังนันY หากราคาหลักทรัพย์ที'ลงทุนลดลงหรื อปรับตัวสูงขึนY จะส่งผลให้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงหรื อ
เพิ'มขึ Yนได้ เช่นกัน
แนวทางการบริ หารความเสี'ยง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนหลักโดยมีสดั ส่วนการลงทุนที'เหมาะสมและสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคํานึงถึงสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึง' อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนหลัก
4. ความเสียงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk) :
ได้ แก่ ความเสี'ยงจากการที'กองทุนไม่สามารถจําหน่ายหลักทรัพย์ที'ลงทุนได้ ในราคาที'เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร ทังนี
Y Y การที'กองทุนนําเงินลงทุน
ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของ BGF ESG Multi-Asset Fund (กองทุนหลัก) ซึ'งเป็ นกองทุนรวมต่างประเทศที'มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี Y หน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม เงินสด เงินฝาก และตราสารตลาดเงินของประเทศต่าง ๆ ทัว' โลก จึงอาจมีความเสี'ยงที'ไม่สามารถขายหลักทรัพย์หรื อตราสารที'กองทุน
ลงทุนไว้ ได้ หรื อขายในราคาที'ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ราคาหรื อตามระยะเวลาที'กําหนดไว้
แนวทางการบริ หารความเสี'ยง
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารแห่งหนีทY ี'มีลกั ษณะคล้ ายเงินฝาก หรื อตราสารหนีรY ะยะสันY เพื'อรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความ
เสี'ยงจากการรับชําระคืน จึงทําให้ ช่วยลดความเสี'ยงด้ านสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที'กองทุนลงทุนได้
5. ความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงิน (Exchange Rate Risk) :
เนื'องจากกองทุนนําเงินลงทุนซึ'งเป็ นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ'งมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ จึงอาจมีความ
เสี'ยงที'เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี'ยนเงินของทังY สองสกุลเงินได้ กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึนY จากวันที'กองทุนเข้ าลงทุนเมื'อเทียบกับสกุลเงิน
ต่างประเทศที'เข้ าลงทุนนันY (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ เป็ น 29.50 บาท ต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ) จะทําให้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื'อคํานวณ
เป็ นสกุลเงินบาทน้ อยลง ในทางตรงกันข้ ามหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ เป็ น 30.50 บาท ต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ) จะทําให้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื'อคํานวณเป็ นสกุลเงินบาทมากขึ Yน
แนวทางการบริ หารความเสี'ยง
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื Yอขายล่วงหน้ าเพื'อป้ องกันความเสี'ยงจากอัตราแลกเปลี'ยนเงิน โดยขึ Yนอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ซึง' จะลงทุน
ในสัญญาซื Yอขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื'อป้ องกันความเสี'ยงที'เกี'ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี'ยนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศที'อาจเกิดขึ Yนได้ จากการลงทุนใน
ต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ตัวอย่างเช่น กรณีค่าเงินต่างประเทศของหลักทรัพย์ที'ลงทุนมีแนวโน้ มอ่อนค่าอย่างมีนยั สําคัญ
และอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้ องกันความเสี'ยง โดยทําให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้ นทุนที'เพิ'มขึ Yน ทังนี
Y Y การป้ องกันความเสี'ยงจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี'ยนเงินดังกล่าว อาจไม่สามารถป้ องกันความเสี'ยงได้ ทงหมด
ัY
และหากคาดการณ์ผิดจะทําให้ เสียโอกาสในการได้ รับผลตอบแทน
ที'มากขึ Yน

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลคอร์ อโลเคชัน -
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6. ความเสียงจากการขยายฐานเงินลงทุน (Leverage Risk):
ความเสี'ยงที'เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื Yอขายล่วงหน้ า เนื'องจากการลงทุนในสัญญาออปชันที'ซื Yอขายในตลาด (Organized Exchange) หรื อสัญญาฟิ วเจอร์
กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ โดยการวางเงินประกัน (Margin) เพื'อป้ องกันการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา โดยการวางเงินประกันเพียงเล็กน้ อย สามารถลงทุนใน
สัญญาที'มีมลู ค่ามากได้ ส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทน (กําไร/ขาดทุน) เกิดขึ Yนในอัตราที'สงู เมื'อเทียบกับเม็ดเงินที'ลงทุน ซึง' ในกรณีที'กองทุนคาดการณ์ถูกต้ อง การ
วางเงินประกันเพียงเล็กน้ อย กองทุนก็จะได้ กําไรเป็ นจํานวนมาก แต่ในทางตรงกันข้ ามถ้ ากองทุนคาดการณ์ไม่ถกู ต้ อง การวางเงินประกันเพียงเล็กน้ อย กองทุน
ก็อาจขาดทุนเป็ นจํานวนมากได้
แนวทางการบริ หารความเสี'ยง
บริ ษัทจัดการจะประเมินคุณภาพและ สถานะของการลงทุนในสัญญาซื Yอขายล่วงหน้ าอย่างสมํ'าเสมอ
7. ความเสียงของคู่สัญญาซือU ขายล่ วงหน้ า (Counterparty Risk) :
ในกรณีมีการลงทุนในสัญญาซื Yอขายล่วงหน้ า โดยที'บริ ษัทจัดการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาที'กระทํานอกศูนย์สญ
ั ญาซื Yอขายล่วงหน้ า (OTC) อาจมีความเสี'ยงที'ค่สู ญ
ั ญา
(Counterparty) ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าวได้
แนวทางการบริ หารความเสี'ยง
บริ ษัทจัดการจะเลือกคู่สญ
ั ญากับสถาบันการเงินที'ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื'อถือ 3 อันดับแรก หรื อในกรณี ต่างประเทศ บริ ษัทจัดการจะเลือกสถาบัน
การเงินต่างประเทศที'มีอันดับความน่าเชื'อถือในระยะยาวอยู่ในอันดับที'สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรื อสถาบันการเงินหรื อผู้ได้ รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจสัญญาซื Yอขายล่วงหน้ าจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
8. ความเสียงจากการลงทุนในต่ างประเทศ (Country and Political Risk) :
เป็ นความเสี'ยงที'เกิดจากความมัน' คงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององค์กรที'เกี'ยวข้ องกับตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงข้ อจํากัด
ทางด้ านกฎหมาย และการทําธุรกรรมทางการเงินของประเทศที'กองทุนไปลงทุน ทังนี
Y Y ความเสี'ยงดังกล่าว อาจส่งผลให้ เกิดความผันผวนของราคาตราสารที'ลงทุน
สภาพคล่อง สภาวะตลาด อัตราเงินเฟ้อ หรื ออัตราแลกเปลี'ยนที'เกี'ยวกับประเทศนันๆ
Y เป็ นต้ น ซึง' อาจทําให้ กองทุนไม่ได้ รับผลตอบแทนตามที'คาดหวังไว้
แนวทางการบริ หารความเสี'ยง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจากอันดับความน่าเชื'อถือของประเทศ (Country rating) ที'ไปลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที'อาจมีผลกระทบต่อความเสี'ยง
ดังกล่าวอย่างถี'ถ้วนรอบคอบ
9. ความเสียงจากข้ อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) :
กองทุนอาจได้ รับผลกระทบหากมีการเปลี'ยนแปลงทางการเมือง ข้ อกําหนด กฏเกณฑ์หรื อนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริ หารประเทศ ซึ'งรวมถึงข้ อจํากัด
ของการเคลื'อนย้ ายเงินตราต่างประเทศเข้ า-ออกโดยเสรี ส่งผลให้ กองทุนอาจไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับประเทศได้
แนวทางการบริ หารความเสี'ยง
บริ ษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์ การเปลี'ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปั จจัยพืนY ฐานต่างๆ ของประเทศที'
กองทุนลงทุนอย่างใกล้ ชิด เพื'อประเมินความเสี'ยงจากการลงทุนในประเทศนันๆ
Y ซึง' อาจช่วยลดความเสี'ยงในส่วนนี Yได้
ความเสียงของกองทุนหลัก
1. ตราสารหนีทU ีเปลียนมือได้ (Fixed Income Transferable Securities)
คุณภาพของตราสารหนีขY ึ Yนอยู่กับระดับความน่าเชื'อถือทางการเงินทังY ที'เกิดขึนY จริ งและที'เป็ นที'รับรู้ ของคนทัว' ไป การปรับลดอันดับความน่าเชื'อถือของตราสาร
หนี Y หรื อบริ ษัทผู้ออกตราสารหนี Y หรื อข่าวสารและการรับรู้ ของนักลงทุนในแง่ลบ ซึ'งอาจจะไม่ได้ เกิดจากการวิเคราะห์ปัจจัยพืนY ฐาน สามารถทําให้ มูลค่าและ
สภาพคล่องของตราสารนันY ๆ ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ'ง ในตลาดที'มีการซื Yอขายเบาบาง ภายใต้ สภาวะแวดล้ อมทางตลาดในบางกรณี เหตุการณ์ดงั กล่าวอาจมี
ผลให้ การลงทุนในตราสารดังกล่าวมีสภาพคล่องลดลง และมีความยากลําบากในการจําหน่ายตราสารออกไป
กองทุนอาจได้ รับผลกระทบจากการเปลี'ยนแปลงของอัตราดอกเบี Yยที'เป็ นอยู่ในปั จจุบนั และปั จจัยด้ านคุณภาพของเครดิต การเปลี'ยนแปลงของอัตราดอกเบี Yย
ในตลาดจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน เนื'องจากราคาของหลักทรัพย์ที'ให้ อตั ราดอกเบี Yยคงที'มกั จะพุ่งสูงขึ Yนเมื'ออัตราดอกเบี Yยในตลาดลดลง และ
มีราคาอ่อนตัวลงเมื'ออัตราดอกเบี Yยในตลาดปรับตัวสูงขึ Yน ราคาของหลักทรัพย์ที'มีอายุสนกว่
ั Y ามักจะมีความผันผวนน้ อยกว่าหลักทรัพย์ที'มีอายุยาวกว่าเมื'ออัตรา
ดอกเบี Yยเปลี'ยนแปลง
2. ความเสียงทีเกิดจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Risks)
มูลค่าหุ้นของบริ ษัทต่าง ๆ มีความผันผวนทุกวัน และกองทุนที'ลงทุนในหุ้นอาจได้ รับผลขาดทุนอย่างมีนัยสําคัญได้ ความเคลื'อนไหวของราคาหุ้นอาจได้ รับ
อิทธิพลจากปั จจัยหลายประการที'เกิดขึนY ในแต่ละบริ ษัท และจากการเปลี'ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองในภาพรวม รวมถึงการเปลี'ยนแปลงในสภาวะ
อารมณ์ของผู้ลงทุน แนวโน้ มของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ระดับเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี Yย ปั จจัยที'เฉพาะเจาะจงของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์แต่ละราย การ
รายงานเกี'ยวกับผลกําไรของบริ ษัทจดทะเบียน แนวโน้ มการเปลี'ยนแปลงของโครงสร้ างประชากร และเหตุการณ์ภยั พิบตั ิต่าง ๆ

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลคอร์ อโลเคชัน -

บริษท
ั ***
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3. หลักทรั พย์ ทีมีสินเชืออสังหาริมทรั พย์ เป็ นหลักประกัน (Mortgage backed securities: MBS)
Mortgage-backed Security เป็ นศัพท์ทวั' ไปที'ใช้ กับตราสารหนีทY ี'ออกโดยมีกระแสรายได้ จากกลุ่มสินเชื'ออสังหาริ มทรัพย์ทงั Y ประเภทเพื'อการพาณิชย์และที'อยู่
อาศัยหนุนหลังหรื อเป็ นหลักทรัพย์คํ Yาประกัน โดยทัว' ไปหลักทรัพย์ประเภทนี Yมีวตั ถุประสงค์เพื'อเปลี'ยนภาระการชําระดอกเบี Yยและการชําระคืนเงินต้ นจากกลุ่ม
สินเชื'ออสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวไปยังผู้ลงทุน การออกตราสารประเภท MBS มักจะออกเป็ นหลาย ๆ ชนิด (Class) โดยมีลกั ษณะที'แตกต่างกัน ขึนY อยู่กับความ
เสี'ยงของสินเชื'ออสังหาริ มทรัพย์ที'ใช้ อ้างอิง ซึง' ประเมินจากคุณภาพและเงื'อนไขของสินเชื'อ และตราสารที'ออกอาจมีอตั ราดอกเบี Yยคงที'หรื อลอยตัวก็ได้ ตราสาร
MBS ชนิดใดที'มีความเสี'ยงสูงมักจะจ่ายผลตอบแทนในอัตราที'สงู ตามไปด้ วย
4. หลักทรั พย์ ทีออกโดยมีกองสินทรั พย์ หนุนหลัง (Asset-backed Securities: “ABS”)
Asset-backed Security เป็ นศัพท์ทวั' ไปที'ใช้ กับตราสารหนีทY ี'ออกโดยบริ ษัทหรื อองค์กรอื'น ๆ (รวมถึงหน่วยงานรัฐบาลหรื อองค์กรบริ หารส่วนท้ องถิ'น) ที'ออก
โดยมีกระแสรายได้ จากกลุ่มสินทรัพย์ต่าง ๆ หนุนหลังหรื อเป็ นหลักทรัพย์คํ Yาประกัน โดยทัว' ไป สินทรัพย์เหล่านีจY ะประกอบด้ วยเงินกู้ สินเชื'อลีสซิ'ง (Leases)
หรื อลูกหนีตY ่าง ๆ (เช่น ลูกหนีบY ัตรเครดิต สินเชื'อรถยนต์ สินเชื'อเพื'อการศึกษา เป็ นต้ น) การออกตราสาร ABS มักจะออกเป็ นหลาย ๆ ชนิด (Class) โดยมี
ลักษณะที'แตกต่างกัน ขึ Yนอยู่กบั ความเสี'ยงของสินทรัพย์ที'ใช้ อ้างอิง ซึง' ประเมินจากคุณภาพและเงื'อนไขของสินเชื'อ และตราสารที'ออกอาจมีอตั ราดอกเบี Yยคงที'
หรื อลอยตัวก็ได้ ตราสาร ABS ชนิดใดที'มีความเสี'ยงสูงมักจะจ่ายผลตอบแทนในอัตราที'สงู ขึ Yนตามไปด้ วย
ภาระหนีทY ี'ผกู ติดกับหลักทรัพย์เหล่านี Yอาจมีความเสี'ยงด้ านเครดิต สภาพคล่อง และอัตราดอกเบี Yยที'สงู ขึ Yน เมื'อเทียบกับตราสารหนี Yที'มีอตั ราดอกเบี Yยคงที'อื'น ๆ
เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตราสารประเภท ABS และ MBS มักจะมีความเสี'ยงจากการยืดระยะเวลาการชําระหนี Yออกไป หรื อ “Extension Risk” (ซึง' เป็ นกรณีที'ไม่มี
การชําระคืนภาระหนี Yของสินทรัพย์ที'อ้างอิงตรงตามเวลา) และความเสี'ยงจากการถูกไถ่ถอนตราสารหนี Yคืนก่อนกําหนด หรื อ “Prepayment Risk” (ซึง' เป็ นกรณี
ที'มีการชํารหนีขY องสินทรัพย์ อ้างอิงก่อนกําหนด) ความเสี'ยงเหล่านีอY าจมีผลกระทบอย่างมากต่อระยะเวลาและปริ มาณของกระแสเงินสดที'จ่ายโดยตราสาร
เหล่านี Y และอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่ออัตราผลตอบแทนของตราสารเหล่านี Y อายุโดยเฉลี'ยของตราสารแต่ละชนิดอาจได้ รับผลกระทบจากปั จจัยหลาย
ประการ เช่น การให้ สิทธิและความถี'ในการใช้ สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนครบกําหนดและการชําระหนีคY ืนก่อนครบกําหนด ระดับของอัตราดอกเบี Yยโดยทัว' ไปใน
ตลาด อัตราการผิดนัดชําระหนี Yที'เกิดขึนY จริ งของสินทรัพย์อ้างอิง ระยะเวลาที'ใช้ ในการะได้ รับชําระคืนเมื'อเกิดการผิดนัดชําระหนี Y (Timing of Recoveries) และ
ระดับการหมุนเวียน (Rotation) ของสินทรัพย์อ้างอิง ฯลฯ
5. ตลาดหลักทรั พย์ เกิดใหม่ (Emerging Markets)
ตลาดหลักทรัพย์เกิดใหม่โดยทัว' ไปจะเป็ นตลาดหลักทรัพย์ในประเทศยากจนหรื อประเทศด้ อยพัฒนา ซึ'งมีระดับของการพัฒนาเศรษฐกิจ และ/หรื อตลาดทุน
ของประเทศตํ'ากว่า และมีความผันผวนของราคาหุ้นและอัตราแลกเปลี'ยนเงินตราระหว่างประเทศสูงกว่า ในบรรดาตลาดหลักทรัพย์เกิดใหม่เหล่านี Y ตลาดที'มี
ระดับของการพัฒนาเศรษฐกิจ และ/หรื อตลาดทุนของประเทศตํ'าที'สดุ มักจะถูกเรี ยกว่า “ตลาดหุ้นชายขอบ (Frontier Market)” และความเสี'ยงต่าง ๆ ที'กล่าวถึง
ด้ านล่างนี Yอาจเพิ'มมากขึ Yนสําหรับตลาดเหล่านี Y
ในตลาดหลักทรัพย์เกิดใหม่บางแห่ง รัฐบาลมีอิทธิพลเหนือกว่าภาคธุรกิจเอกชนเป็ นอย่างมาก และมีความไม่แน่นอนด้ านการเมืองและสังคมเช่นที'เกิดขึ Yนใน
ประเทศกําลังพัฒนาต่าง ๆ อย่างมีนยั สําคัญ ความเสี'ยงอีกประการหนึ'งที'เป็ นธรรมดาสําหรับประเทศเหล่านี Yโดยส่วนใหญ่ได้ แก่การที'ประเทศมุ่งเน้ นการส่งออก
อย่างมาก และต้ องพึ'งพาการค้ าระหว่างประเทศเป็ นหลัก นอกจากนี Y การมีโครงสร้ างพืนY ฐานทางเศรษฐกิจที'เป็ นภาระกับรัฐบาลมากจนเกินไปและระบบ
การเงินที'ยงั ไม่เข้ มแข็งสมบูรณ์ก็เป็ นความเสี'ยงสําหรับบางประเทศ เช่นเดียวกับปปั ญหาด้ านสิ'งแวดล้ อมซึง' อาจรุนแรงยิ'งขึนY สืบเนื'องจากการเปลี'ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
6. หุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีเงือนไข (Contingent Convertible Bonds)
หุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีเงื'อนไข หรื อ Contingent Convertible Bonds เป็ นตราสารหนี Yที'มีความซับซ้ อนประเภทหนึ'งซึง' อาจถูกแปลงสภาพให้ เป็ นตราสารทุนของ
ผู้ออก หรื อถูกตัดจําหน่ายบางส่วนหรื อทังหมดหากเกิ
Y
ดเหตุการณ์สําคัญ (Trigger Event) ตามที'ได้ กําหนดไว้ ล่วงหน้ า ซึง' Trigger Event อาจเกิดขึ Yนนอกเหนือ
การควบคุมของผู้ออกตราสาร Trigger Event โดยทัว' ๆ ไปจะประกอบด้ วยกรณีที'ราคาหุ้นของบริ ษัทผู้ออกตราสารลดลงสู่ระดับใตระดับหนึ'งเป็ นระยะเวลาใด
ระยะหนึ'ง หรื อกรณีที'อตั ราส่วนเงินกองทุนของบริ ษัทผู้ออกตราสารลดลงถึงระดับที'กําหนดไว้ การจ่ายดอกเบี Yยของ Contingent Convertible Bond บางตัว
อาจอยู่ภายใต้ ดลุ ยพินิจของผู้ออกตราสารโดยสิ Yนเชิง และอาจถูกยกเลิกโดยผู้ออกตราสารได้ ทกุ เมื'อ และในช่วงระยะเวลาใด ๆ ก็ได้
เหตุการณ์ที'จะเป็ นชนวนให้ มีการแปลงสภาพตราสารหนีเY ป็ นตราสารทุนจะถูกกําหนดขึ Yน เพื'อให้ การแปลงสภาพเกิดขึนY เมื'อบริ ษัทผู้ออกตราสาร Contingent
Convertible Bond ดังกล่าวประสบปั ญหาทางการเงิน ซึ'งกําหนดตามจํานวนผลขาดทุนที'ประเมินโดยหน่วยงานกํากับดูแลหรื อที'เกิดขึ Yนจริ ง (ตัวอย่างเช่น ใน
กรณีที'อตั ราส่วนเงินกองทุนของบริ ษัทผู้ออกตราสารลดลงตํ'ากว่าระดับที'กําหนดไว้ ล่วงหน้ า)
7. ความเสียงเกียวกับนโยบายการลงทุนทีเน้ นปั จจัยด้ านความยังยืน (ESG Investment Policy Risk)
กองทุนที'เน้ นการลงทุนในบริ ษัทที'ให้ ความสําคัญต่อการดําเนินกิจการเพื'อความยัง' ยืน หรื อ ESG Funds จะนําหลักเกณฑ์บางประการด้ าน ESG มาใช้ ในการ
ดําเนินกลยุทธ์ การลงทุน ซึ'งหลักเกณฑ์เหล่านีกY ําหนดขึนY จากข้ อมูลที'ได้ รับจากผู้ให้ บริ การข้ อมูลด้ าน ESG ที'เกี'ยวข้ อง และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที'ระบุไว้ ใน
นโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน ESG Fund ที'แตกต่างกันอาจใช้ บริ การจากผู้ให้ บริ การข้ อมูลด้ าน ESG รายเดียวกันหรื อมากกว่าหนึ'งรายซึ'งมีความ
แตกต่างกัน และวิธีการที' ESG Fund แต่ละกองทุนจะนําหลักเกณฑ์ด้าน ESG มาประยุกต์ใช้ ก็อาจแตกต่างกันด้ วย
การนํ า หลัก เกณฑ์ ด้ า น ESG มาใช้ อาจมี ผ ลกระทบต่ อผลการดํ า เนิ น งานด้ า นการลงทุน ของ ESG Fund ได้ ด้ ว ยเหตุนี Y ESG Fund ต่ า ง ๆ อาจมี ผ ลการ
ดําเนินงานแตกต่างไปจากกองทุนประเภทเดียวกันที'ไม่ได้ นําหลักเกณฑ์ด้าน ESG มาใช้ หลักเกณฑ์ในการคัดหลักทรัพย์ออกจากการลงทุนโดยพิจารณาจาก
ปั จจัยเกี'ยวกับ ESG (ESG Based Exclusionary Criteria) ที'ใช้ ในนโยบายการลงทุนของ ESG Fund อาจส่งผลให้ ESG Fund ดังกล่าวสูญเสียโอกาสที'จะซื Yอ
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หลักทรี พย์บางชนิดที'อาจจะให้ ผลตอบแทนดีกับกองทุนหากได้ ซื Yอไว้ และ/หรื อขายหลักทรัพย์อนั เนื'องมาจากคุณลักษณะด้ าน ESG ซึ'งอาจทําให้ กองทุนต้ อง
เสียผลประโยชน์จากการกระทําดังกล่าว
ในกรณีที'คุณลักษณะด้ าน ESG ของหลักทรัพย์ที'ลงทุนโดย ESG Fund เปลี'ยนแปลงไป ซึ'งทําให้ ที'ปรึ กษาการลงทุน (Investment Adviser) จําเป็ นต้ องขาย
หลักทรัพย์ดงั กล่าวออกไป ทังY ESG Fund บริ ษัท หรื อ Investment Adviser ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลที'เกี'ยวข้ องกับการเปลี'ยนแปลงดังกล่าว
8. ความเสียงทีเกิดจากการทีหุ้นกู้ถูกปรั บลดอันดับความน่ าเชือถือ (Bond Downgrade Risk)
กองทุนอาจลงทุนในหุ้นกู้ที'มีอนั ดับความน่าเชื'อถือสูงหรื อได้ รับการจัดอันดับให้ อยู่ในระดับที'น่าลงทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที'ห้ ุนกู้ดงั กล่าวถูกปรับลดอันดับ
ความน่าเชื'อถือในเวลาต่อมา กองทุนอาจยังคงถือครองหุ้นกู้ดงั กล่าวเพื'อหลีกเลียงการขายในราคาขาดทุน ตราบเท่าที'กองทุนถือหุ้นกู้ที'ถกู ปรับลดอันดับความ
น่าเชื'อถือดังกล่าวต่อไป อาจมีความเสี'ยงเพิ'มขึนY จากการที'ผ้ ูออกหุ้นกู้ผิดนัดชําระหนี Y ซึ'งส่งผลให้ เกิดความเสี'ยงที'มูลค่าเงินลงทุนของกองทุนได้ รับผลกระทบ
ตามมา ผู้ลงทุนพึงตระหนักว่าอัตราผลตอบแทนหรื อมูลค่าเงินลงทุนของกองทุน (หรื อทังสองอย่
Y
าง) อาจมีความผันผวนได้
9. ความเสียงทีเกิดจากการขาดสภาพคล่ อง (Liquidity Risk)
ปริ มาณการซื Yอขายของสินทรัพย์ที'กองทุนลงทุนอาจมีความผันผวนอย่างมาก ขึนY อยู่กับความเชื'อมัน' ของผู้ลงทุนในตลาด มีความเสี'ยงที'สินทรั พย์ที'ก องทุน
ลงทุนอาจมีสภาพคล่องลดลงเมื'อภาวะการตลาดเปลี'ยนแปลง ความเชื'อมัน' ของนักลงทุนที'มีต่อตลาดลดลง หรื อมีการแทรกแซงด้ านกฎระเบียบหรื อนโยบาย
รัฐบาล (รวมถึงมีโอกาสที'หน่วยงานกํากับดูแลของประเทศที'กองทุนลงทุนมีการสัง' ระงับการซื Yอขายหลักทรัพย์ในวงกว้ าง) ในสภาวะตลาดที'สดุ โต่ง หลักทรัพย์
บางตัวอาจไม่มีผ้ ูลงทุนสนใจซือY เลย ทําให้ หลักทรั พย์ ดังกล่าวไม่สามารถขายออกได้ ทันที ณ เวลาและราคาที'ต้องการ ซึ'งส่งผลให้ กองทุนจําเป็ นต้ องขาย
หลักทรัพย์ในราคาที'ตํ'าลงหรื ออาจไม่สามารถขายได้ เลย ความไม่สามารถในการขายหลักทรั พย์ตวั ใดตัวหนึ'งหรื อสินทรั พย์บางส่วนในพอร์ ตการลงทุนของ
กองทุน อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่าของกองทุนหรื อทําให้ กองทุนไม่สามารถได้ รับประโยชน์จากโอกาสในการลงทุนอื'น ๆ
หมายเหตุ:
(1) ข้ อความในส่วนของกองทุน BGF ESG Multi-Asset Fund ได้ ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที'สําคัญและจัดแปลมาจากต้ นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนันY ในกรณีที'มี
ความแตกต่างหรื อไม่สอดคล้ องกับต้ นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ ถือตามต้ นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
(2) ในกรณี ที'กองทุนหลักมี การแก้ ไขเพิ' มเติมโครงการจัดการซึ'งบริ ษัทจัด การเห็นว่ าไม่ มีนัยสําคัญ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที'จะแก้ ไขเพิ' มเติมโครงการให้
สอดคล้ องกับการเปลี'ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
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เครื องมือบริหารความเสียงด้ านสภาพคล่ องของกองทุนรวม
1. เครื องมือการกําหนดให้ ผ้ ูลงทุนเป็ นผู้รับภาระค่ าใช้ จ่าย
 ค่ าธรรมเนียมการขายคืนทีไม่ เป็ นไปตามปริมาณหรื อระยะเวลาทีกําหนด (liquidity fee) :
กองทุนรวมทัวไป
อัตราค่ าธรรมเนียม liquidity fee ไม่ เกินร้ อยละ 3.00 ของมูลค่ าหน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิมเติม :
หลักเกณฑ์และเงื'อนไข
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเรี ยกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยอัตรา Liquidity Fee
ที' เรี ย กเก็ บ จริ ง และระดับมูลค่า ในการขายคืน หน่ วยลงทุนหรื อสับเปลี'ยนหน่ วยลงทุนออก และ/หรื อระยะเวลาการถื อครองหน่ วยลงทุนที' จะเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมนี Yทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และหนังสือชี Yชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม หรื อผ่านทางช่องทางอื'นที'บริ ษัทจัดการกําหนด โดยในวันที'มีผลเริ' มใช้
เครื' องมือนี Y ให้ รวมทุกคําสัง' ทํารายการที'เข้ าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื'อนไขของเครื' องมือที'บริ ษัทจัดการได้ รับมาระหว่างเวลาทําการของวันที'มีผล
ข้ อสงวนสิทธิ„
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะปรับเพิ'มหรื อลดอัตรา Liquidity Fee ที'เก็บจริ ง โดยปรับเพิ'มได้ ไม่เกินอัตราสูงสุดที'กําหนดในโครงการ และ/หรื อปรับเพิ'ม
ระดับมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี'ยนออก และ/หรื อปรับลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที'จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมนี Y ได้ ตามที'
บริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และหนังสือชีชY วนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม หรื อผ่านทางช่องทางอื'นที'
บริ ษัทจัดการกําหนด โดยในวันที'มีผลเริ' มใช้ เครื' องมือนี Y ให้ รวมทุกคําสัง' ทํารายการที'เข้ าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื'อนไขของเครื' องมือที'บริ ษัทจัดการ
ได้ รับมาระหว่างเวลาทําการของวันที'มีผล
2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรื อเงื'อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที'แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วย
ลงทุน และ/หรื อมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนออกได้
3. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณา และ/หรื อตัดสินใจเรื' องต่างๆ ที'เกี'ยวข้ องการการใช้ เครื' องมือ
Liquidity Fee ในวันทําการนันY รวมถึงรายการที'รับมาล่วงหน้ า รายการลงทุนแบบประจํา และรายการอื'นใดตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
4. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้ เครื' องมือแม้ ว่าในวันทําการใดๆ มีลกั ษณะเข้ าหลักเกณฑ์และเงื'อนไขการใช้ เครื' องมือ หากบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็น
ว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรื อยังไม่มีความจําเป็ นต้ องใช้ ภายใต้ ผลประโยขน์สงู สุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยให้ ผ้ ถู ือหน่วยทราบ
การพิจารณาใช้ เครื' องมือ
1. Liquidity Fee ที'แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที'มีการใช้ เครื' องมือนี Y
2. บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเรี ยกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที'บริ ษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณา
จากปั จ จั ย ต่ า งๆ ที' เ กี' ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ต้ น ทุ น และค่ า ใช้ จ่ า ยจากการซื อY ขายทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น รวม (Transaction cost) เช่ น Bid-ask spread ที'
เปลี'ยนแปลงไปจากการซื Yอขายทรัพย์สิน ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายที'ถูกเรี ยกเก็บจากหลักทรัพย์ที'ลงทุน
หรื อกองทุนปลายทาง ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื'อเสริ มสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรื อธุรกรรมอื'นใดเพื'อเสริ มสภาพคล่อง
ของกองทุนรวม ต้ นทุนในการปรับใช้ ตราสารอนุพนั ธ์เพื'อป้ องกันความเสี'ยง รวมถึงปั จจัยอื'นๆ ที'อาจเกิดขึ Yนในอนาคตที'มีผลกระทบต่อต้ นทุน ค่าใช้ จ่าย
ของกองทุนรวม หรื อกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรื อหลักทรั พย์ที'กองทุนรวมลงทุน โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการ
ภายใต้ ข้อเท็จจริ งที'มีอยู่ และ/หรื อสมมติฐาน และ/หรื อการประเมินจากปั จจัยที'เกี'ยวข้ องเท่าที'สามารถทําได้ เพื'อให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลา
และเงื'อนไข ณ ขณะนันY ๆ
3. ในกรณีที'มีการใช้ เครื' องมือ Liquidity Fee นี Y บริ ษัทจัดการสามารถเรี ยกเก็บ Liquidity Fee เพิ'มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณ
ที'สะท้ อนต้ นทุนในการซื Yอขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ ามี) หรื อการเพิ'มค่าธรรมเนียมการซื Yอขายหน่วยลงทุนที'สะท้ อนต้ นทุนในการ
ซื Yอขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ ามี) และสามารถใช้ ร่วมกับเครื' องมือในการบริ หารความเสี'ยงสภาพคล่องอื'นได้
4. ในกรณีที'มีการใช้ เครื' องมือ Liquidity Fee นี Y เงินจาก Liquidity Fee ที'เรี ยกเก็บได้ จะนํากลับเข้ ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้ เครื' องมือนีมY ีวตั ถุประสงค์
เพื'อบรรเทาผลกระทบทางลบที'อาจเกิดขึนY กับผู้ถือหน่วยลงทุนที'ยงั คงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื' องมือนีไY ม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เพื'อสร้ างผลตอบแทนให้
กองทุนแต่อย่างใด
5. บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ เครื' องมือนี Y เพื'อส่งผ่านค่าใช้ จ่ายที'มีนยั ยะสําคัญที'เกิดขึ Yนจากการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบางรายไปยังผู้ถือหน่วยรายที'
ทําธุรกรรมนันY โดยการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม หรื อส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริ หารสภาพคล่อง
ของกองทุนรวม

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลคอร์ อโลเคชัน -
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หน้ า 17
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื'อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริ ษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุน
ปลายทาง
รายละเอียดเพิมเติม :
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนหลักหรื อตามข้ อมูลที'ได้ รับจากกองทุนหลัก โดยใช้ หลักการ best effort ทังY นี Y หลักเกณฑ์และ
เงื'อนไขของเครื' องมือ อาจมีการเปลี'ยนแปลงได้ ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิ'มเครื' องมืออื'นใดในภายหลัง ซึง' เป็ นไปตามแนวทางของกองทุนหลัก และ
ในกรณีที'บริ ษัทจัดการมีการเปลี'ยนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้ มีการเปลี'ยนแปลงเครื' องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื'อนไขของการใช้ เครื' องมือ หรื อมีการเพิ'ม
เครื' องมืออื'นใดเพิ'มเติมในภายหลังได้
ทังนี
Y Y ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื'อนไขของการใช้ เครื' องมือได้ จากหนังสือชี Yชวนของกองทุนหลัก
 การปรั บมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณทีสะท้ อนต้ นทุนในการซือU ขายทรั พย์ สินของกองทุนรวม (swing pricing) :
กองทุนรวมทัวไป
อัตราสูงสุดไม่ เกินร้ อยละ : 3.00 ของมูลค่ าหน่ วยลงทุน
ด้ วยวิธีปฏิบัติ :

Full swing pricing

Partial swing pricing

รายละเอียดเพิมเติม :
หลักเกณฑ์และเงื'อนไข
1. บริ ษัทจัดการจะกําหนดอัตรา Swing Factor สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที'
เป็ น Full Swing Pricing หรื อ Partial Swing Pricing ตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการโดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ น
สําคัญ
2. Swing Factor มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที'บริ ษัทจัดการกําหนด ซึ'งบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการ
ภายใต้ ข้อเท็จจริ งที'มีอยู่ และ/หรื อสมมติฐาน และ/หรื อการประเมินจากปั จจัยที'เกี'ยวข้ องเท่าที'สามารถทําได้ เพื'อให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลา
และเงื'อนไข ณ ขณะนันY ๆ ได้ แก่ ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการซื Yอขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที'เปลี'ยนแปลง
ไปจากการซื Yอขายทรัพย์สิน ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายที'ถูกเรี ยกเก็บจากหลักทรัพย์ที'ลงทุนหรื อกองทุน
ปลายทาง ต้ นทุน และค่าใช้ จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื'อเสริ มสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรื อธุรกรรมอื'นใดเพื'อเสริ มสภาพคล่องของกองทุน
รวม ต้ นทุนในการปรับใช้ ตราสารอนุพนั ธ์เพื'อป้ องกันความเสี'ยง รวมถึงปั จจัยอื'นๆ ที'อาจเกิดขึนY ในอนาคตที'มีผลกระทบต่อต้ นทุน ค่าใช้ จ่ายของกองทุน
รวม หรื อกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรื อหลักทรัพย์ที'กองทุนรวมลงทุน
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที'บริ ษัทจัดการกําหนด โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณ
การภายใต้ ข้อเท็จจริ งที'มีอยู่ และ/หรื อสมมติฐาน และ/หรื อการประเมินจากปั จจัยที'เกี'ยวข้ องเท่าที'สามารถทําได้ เพื'อให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลา
และเงื'อนไข ณ ขณะนันY ๆ ได้ แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที'กองทุนถือครอง พอร์ ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะ
ตลาดของหลักทรั พย์ ที'ลงทุน ปริ มาณการทํารายการซือY ขายหน่วยลงทุนและแนวโน้ มการทํารายการ รวมถึงปั จจัยอื'น ๆ ที'อาจเกิดขึนY ในอนาคตที'มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม
4. ณ ขณะใดขณะหนึ'ง บริ ษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้ อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ ร่วมกับเครื' องมือในการบริ หารความ
เสี'ยงสภาพคล่องอื'นได้
ข้ อสงวนสิทธิ„
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที'จะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณา และ/หรื อตัดสินใจเรื' องต่าง ๆ ที'เกี'ยวข้ องการการใช้ เครื' องมือ
Swing Pricing ในวันทําการนันY รวมถึงรายการที'ส่งมาล่วงหน้ า รายการลงทุนแบบประจํา และรายการอื'นใดตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะปรับเพิ'มหรื อลดอัตรา Swing Factor ที'เก็บจริ ง ได้ ตามที'บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ซึ'งจะปรับเพิ'มไม่เกินอัตราสูงสุดที'ระบุ
ไว้ ในโครงการ
3. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะนําค่าซื Yอหน่วยลงทุนที'ชําระเงินด้ วยเช็ค รวมเข้ าเป็ นยอดซื Yอหน่วยลงทุนในวันทําการที'มีการใช้ เครื' องมือ swing pricing
และบริ ษัทจัดการจะนํายอดซื Yอหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ ในการพิจารณา และ/หรื อตัดสินใจเรื' องต่าง ๆ ที'เกี'ยวข้ องการใช้ เครื' องมือ swing pricing ในวัน
ทําการนันY ทังY นี Y บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะไม่เปลี'ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที'ได้ ดําเนินการหรื อตัดสินใจไปแล้ วที'เกี'ยวข้ องกับการใช้ เครื' องมือ
swing pricing ในวันทําการนันY แม้ หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื Yอหน่วยลงทุนทังY หมดหรื อบางส่วนของวันทําการนันY ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ และ
รายการซื Yอหน่วยลงทุนที'ชําระด้ วยเช็คที'เรี ยกเก็บไม่ได้ นนั Y ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
4. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้ เครื' องมือแม้ ว่าในวันทําการใดๆ มีลกั ษณะเข้ าหลักเกณฑ์และเงื'อนไขการใช้ เครื' องมือ หากบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็น
ว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรื อยังไม่มีความจําเป็ นต้ องใช้ ภายใต้ ผลประโยขน์สงู สุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยให้ ผ้ ถู ือหน่วยทราบ

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลคอร์ อโลเคชัน -
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หน้ า 18
การพิจารณาใช้ เครื' องมือ
1. Swing Pricing ที'แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที'มีการใช้ เครื' องมือนี Y
2. ในกรณี ที'บริ ษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้ เฉพาะวันทําการซือY ขายใดที'สัดส่วนของมูลค่าซือY ขายหน่วยลงทุนสุท ธิ ข อง
กองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงหมดของกองทุ
ัY
น มีค่าเกินกว่า swing threshold ที'บริ ษัทจัดการกําหนด โดยที'มลู ค่าซื Yอขายหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน คํานวณจากมูลค่าการซือY หน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการขายคืนหน่วย
ลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทังY นี Y รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีที'บริ ษัทจัดการ
กําหนด
3. บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ เครื' องมือนี Y เพื'อส่งผ่านค่าใช้ จ่ายที'มีนยั ยะสําคัญที'เกิดขึ Yนจากการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบางรายไปยังผู้ถือหน่วยรายที'
ทําธุรกรรมนันY โดยการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม หรื อส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริ หารสภาพคล่อง
ของกองทุนรวม
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื'อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริ ษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุน
ปลายทาง
รายละเอียดเพิมเติม :
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนหลักหรื อตามข้ อมูลที'ได้ รับจากกองทุนหลัก โดยใช้ หลักการ best effort ทังY นี Y หลักเกณฑ์และ
เงื'อนไขของเครื' องมือ อาจมีการเปลี'ยนแปลงได้ ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิ'มเครื' องมืออื'นใดในภายหลัง ซึง' เป็ นไปตามแนวทางของกองทุนหลัก และ
ในกรณีที'บริ ษัทจัดการมีการเปลี'ยนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้ มีการเปลี'ยนแปลงเครื' องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื'อนไขของการใช้ เครื' องมือ หรื อมีการเพิ'ม
เครื' องมืออื'นใดเพิ'มเติมในภายหลังได้
ทังนี
Y Y ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื'อนไขของการใช้ เครื' องมือ ได้ จากหนังสือชี Yชวนของกองทุนหลัก
 ค่ าธรรมเนียมการซือU ขายหน่ วยลงทุนทีสะท้ อนต้ นทุนในการซือU ขายทรั พย์ สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :
กองทุนรวมทัวไป
อัตราสูงสุดไม่ เกินร้ อยละ : 3.00 ของมูลค่ าหน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิมเติม :
หลักเกณฑ์และเงื'อนไข
1. บริ ษัทจัดการจะกําหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเรี ยกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที'บริ ษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู่ภายใต้
กฎระเบียบ และ/หรื อประกาศ และ/หรื อแนวทางปฏิบตั ิของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน และ/หรื อหน่วยงานที'มีอํานาจอื'น
ทังY นี Y การกําหนด ADLs Factor จะคํานึงถึงปั จจัยที'เกี'ยวข้ อง โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที'มีอยู่ และ/หรื อ
สมมติฐาน และ/หรื อการประเมินจากปั จจัยที'เกี'ยวข้ องเท่าที'สามารถทําได้ เพื'อให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลาและเงื'อนไข ณ ขณะนันY ๆ ได้ แก่
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการซือY ขายทรั พย์ สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที'เปลี'ยนแปลงไปจากการซือY ขายทรั พย์ สิน
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายที'ถกู เรี ยกเก็บจากหลักทรัพย์ที'ลงทุนหรื อกองทุนปลายทาง ต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย
การทําธุรกรรม REPO เพื'อเสริ มสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรื อธุรกรรมอื'นใดเพื'อเสริ มสภาพคล่องของกองทุนรวม ต้ นทุนในการปรับใช้ ตรา
สารอนุพนั ธ์ เพื'อป้ องกันความเสี'ยง รวมถึงปั จจัยอื'นๆ ที'อาจเกิดขึนY ในอนาคตที'มีผลกระทบต่อต้ นทุน ค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม หรื อกระทบต่อสภาพ
คล่องของกองทุนรวมหรื อหลักทรัพย์ที'กองทุนรวมลงทุน
3. การกําหนด ADLs Threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที'บริ ษัทจัดการกําหนด โดยบริ ษัทจัดการจะคํานึงถึงปั จจัยที'
เกี'ยวข้ องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้ อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที'มีอยู่ และ/หรื อ สมมติฐาน และ/หรื อการ
ประเมินจากปั จจัยที'เกี'ยวข้ องเท่าที'สามารถทําได้ เพื'อให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลาและเงื'อนไข ณ ขณะนันY ๆ ได้ แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวม
สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที'กองทุนถือครอง พอร์ ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของหลักทรัพย์ที'ลงทุน ปริ มาณการทํารายการซื Yอขาย
หน่วยลงทุนและแนวโน้ มการทํารายการ รวมถึงปั จจัยอื'นๆ ที'อาจเกิดขึ Yนในอนาคตที'มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม
4. ณ ขณะใดขณะหนึ'ง บริ ษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้ อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ร่วมกับเครื' องมือในการบริ หารความเสี'ยงสภาพคล่องอื'นได้
ข้ อสงวนสิทธิ„
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที'จะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณา และ/หรื อตัดสินใจเรื' องต่าง ๆ ที'เกี'ยวข้ องการการใช้ เครื' องมือ
ADLs ในวันทําการนันY รวมถึงรายการที'ส่งมาล่วงหน้ า รายการลงทุนแบบประจํา และรายการอื'นใดตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
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2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะนําค่าซื Yอหน่วยลงทุนที'ชําระเงินด้ วยเช็ค รวมเข้ าเป็ นยอดซื Yอหน่วยลงทุนในวันทําการที'มีการใช้ เครื' องมือ ADLs และบริ ษทั
จัดการจะนํายอดซื Yอหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ ในการพิจารณา และ/หรื อตัดสินใจเรื' องต่าง ๆ ที'เกี'ยวข้ องการการใช้ เครื' องมือ ADLs ในวันทําการนันY ทังนี
Y Y
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะไม่เปลี'ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที'ได้ ดําเนินการหรื อตัดสินใจไปแล้ วที'เกี'ยวข้ องกับการใช้ เครื' องมือ ADLs ในวันทําการ
นันY แม้ หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื Yอหน่วยลงทุนทังY หมดหรื อบางส่วนของวันทําการนันไม่
Y สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ และรายการซื Yอหน่วยลงทุนที'ชําระ
ด้ วยเช็คที'เรี ยกเก็บไม่ได้ นนั Y ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะเรี ยกเก็บ Anti-Dilution Levies – ADLs จากผู้ที'ทํารายการซือY หน่วยลงทุนและสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนเข้ า หรื อขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั' งใดฝั' งหนึ'งที'เกิน ADLs Threshold ที'บริ ษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะพิจารณา
กําหนดอัตราการเรี ยกเก็บ ADLs ที'แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที'จะมีข้อกําหนดเพิ'มเติมในการเรี ยกเก็บเฉพาะรายที'ทํารายการซื Yอหน่วยลงทุนและ
สับเปลี'ยนหน่วยลงทุนเข้ า หรื อขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนออกในปริ มาณมากตามแนวทางที'บริ ษัทจัดการจะกําหนดได้
4. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะปรับเพิ'มหรื อลดอัตรา ADLs ที'เรี ยกเก็บ ซึง' จะปรับเพิ'มไม่เกินอัตราสูงสุดที'ระบุไว้ ในโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผย
ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และหนังสือชี Yชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม หรื อผ่านทางช่องทางอื'นที'บริ ษัทจัดการกําหนด โดยในวันที'มีผลเริ' มใช้ เครื' องมือนี Y
ให้ รวมทุกคําสัง' ทํารายการที'เข้ าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื'อนไขของเครื' องมือที'บริ ษัทจัดการได้ รับมาระหว่างเวลาทําการของวันที'มีผล
5. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้ เครื' องมือแม้ ว่าในวันทําการใดๆ มีลกั ษณะเข้ าหลักเกณฑ์และเงื'อนไขการใช้ เครื' องมือ หากบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็น
ว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรื อยังไม่มีความจําเป็ นต้ องใช้ ภายใต้ ผลประโยขน์สงู สุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยให้ ผ้ ถู ือหน่วยทราบ
การพิจารณาใช้ เครื' องมือ
1. การเรี ยกเก็บ ADLs ที'แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที'มีการใช้ เครื' องมือนี Y
2. บริ ษัทจัดการ อาจพิจารณาเรี ยกเก็บ ADLs โดยจะเป็ นการใช้ เฉพาะวันทําการซื Yอขายใดที'สดั ส่วนของมูลค่าซื Yอขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงั Y หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที'บริ ษัทจัดการกําหนด โดยที'มลู ค่าซื Yอขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณ
จากมูลค่าการซื Yอหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption)
และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทังนี
Y Y รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีที'บริ ษัทจัดการกําหนด
3. บริ ษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ ข้อมูลดังต่อไปนี Y
(1) มูลค่าการซื Yอหน่วยลงทุนและสับเปลี'ยนเข้ า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี'ยนออก
(2) มูลค่าการซื Yอหน่วยลงทุนและสับเปลี'ยนเข้ า น้ อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี'ยนออก ซึ'งบริ ษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1)
และ (2) ในระดับที'ต่างกัน
4. ในกรณีที'มีการใช้ เครื' องมือ ADLs นี Y ADLs ที'เรี ยกเก็บได้ จะนํากลับเข้ ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้ เครื' องมือนี Yมีวตั ถุประสงค์เพื'อบรรเทาผลกระทบทาง
ลบที'อาจเกิดขึ Yนกับผู้ถือหน่วยที'ยงั คงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื' องมือนี Yไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เพื'อสร้ างผลตอบแทนให้ กองทุนแต่อย่างใด
5. บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ เครื' องมือนี Y เพื'อส่งผ่านค่าใช้ จ่ายที'มีนยั ยะสําคัญที'เกิดขึ Yนจากการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบางรายไปยังผู้ถือหน่วยรายที'
ทําธุรกรรมนันY โดยการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม หรื อส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริ หารสภาพคล่อง
ของกองทุนรวม
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื'อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริ ษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิมเติม :
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนหลักหรื อตามข้ อมูลที'ได้ รับจากกองทุนหลัก โดยใช้ หลักการ best effort ทังY นี Y หลักเกณฑ์และ
เงื'อนไขของเครื' องมือ อาจมีการเปลี'ยนแปลงได้ ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิ'มเครื' องมืออื'นใดในภายหลัง ซึง' เป็ นไปตามแนวทางของกองทุนหลัก และ
ในกรณีที'บริ ษัทจัดการมีการเปลี'ยนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้ มีการเปลี'ยนแปลงเครื' องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื'อนไขของการใช้ เครื' องมือ หรื อมีการเพิ'ม
เครื' องมืออื'นใดเพิ'มเติมในภายหลังได้
ทังนี
Y Y ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื'อนไขของการใช้ เครื' องมือได้ จากหนังสือชี Yชวนของกองทุนหลัก

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลคอร์ อโลเคชัน -
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2. การกําหนดเงือนไขหรื อข้ อจํากัดในการรั บคําสังขายคืนหน่ วยลงทุน
 ระยะเวลาทีต้ องแจ้ งล่ วงหน้ าก่ อนการขายคืนหน่ วยลงทุน (notice period) :
กองทุนรวมทัวไป
เมือผู้ถือหน่ วยลงทุนต้ องการไถ่ ถอนหน่ วยลงทุนมูลค่ าเกินกว่ า : 1,000,000.00 บาท
จะต้ องแจ้ งบริษัทจัดการล่ วงหน้ าเป็ นเวลา : 5 วันทําการ
รายละเอียดเพิมเติม :
หลักเกณฑ์และเงื'อนไข
1. บริ ษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 5 วันทําการของกองทุนนันๆ
Y
2. บริ ษัทจัดการจะใช้ Notice period สําหรับรายการที'มีมลู ค่าที'ขายคืน และ/หรื อสับเปลี'ยนออกเทียบเท่า 1 ล้ านบาท
3. บริ ษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื' องมือในการบริ หารความเสี'ยงสภาพคล่องอื'นได้
ข้ อสงวนสิทธิ„
1. ในกรณีที'มีการใช้ Notice period และมีเหตุที'ทําให้ ต้องใช้ เครื' องมืออื'นด้ วย บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะปฏิบตั ิกับคําสัง' ที'ได้ จาก Notice period นันY
เช่นเดียวกับคําสัง' ที'ได้ ตามปกติในวันที'ทํารายการด้ วย ทังY นี Y บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่ วมกับเครื' องมืออื'น ได้ แก่ Liquidity Fee,
Swing pricing, ADLs, Redemption gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ/หรื อเครื' องมืออื'น ๆ
2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะปรับเพิ'มหรื อลด Notice period ได้ ตามที'บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ซึง' จะปรับเพิ'มไม่เกิน Notice period สูงสุดที'กําหนดไว้
ในโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และหนังสือชีชY วนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม หรื อผ่านทางช่องทางอื'นที'บริ ษัทจัดการ
กําหนด โดยในวันที'มีผลเริ' มใช้ เครื' องมือนี Y ให้ รวมทุกคําสัง' ทํารายการที'เข้ าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื'อนไขของเครื' องมือที'บริ ษัทจัดการได้ รับมาระหว่าง
เวลาทําการของวันที'มีผล
3. บริ ษัทจัดการอาจให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนยกเลิกรายการขายคืน และ/หรื อสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนที'ยงั ไม่ได้ ถูกนํามาดําเนินการได้ ตามวิธีการที'บริ ษัทจัดการ
กําหนด
4. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้ เครื' องมือแม้ ว่าในวันทําการใดๆ มีลกั ษณะเข้ าหลักเกณฑ์และเงื'อนไขการใช้ เครื' องมือ หากบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็น
ว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรื อยังไม่มีความจําเป็ นต้ องใช้ ภายใต้ ผลประโยขน์สงู สุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยให้ ผ้ ถู ือหน่วยทราบ
การพิจารณาใช้ เครื' องมือ
1. Notice period อาจแตกต่างกันในแต่ละวันทําการที'มีการใช้ เครื' องมือนี Y
2. บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที'บริ ษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที'เกี'ยวข้ อง โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที'มีอยู่ และ/หรื อสมมติฐาน
และ/หรื อการประเมินจากปั จจัยที'เกี'ยวข้ องเท่าที'สามารถทําได้ เพื'อให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลาและเงื'อนไข ณ ขณะนันๆ
Y ได้ แก่ สภาพคล่องของ
กองทุนรวม สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที'กองทุนถือครอง พอร์ ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของหลักทรัพย์ที'ลงทุน ปริ มาณการทํารายการ
ซื Yอขายหน่วยลงทุนและแนวโน้ มการทํารายการ รวมถึงปั จจัยอื'นๆที'อาจเกิดขึ Yนในอนาคตที'มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื'อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริ ษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับ
กองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิมเติม :
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนหลักหรื อตามข้ อมูลที'ได้ รับจากกองทุนหลัก โดยใช้ หลักการ best effort ทังY นี Y หลักเกณฑ์และ
เงื'อนไขของเครื' องมือ อาจมีการเปลี'ยนแปลงได้ ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิ'มเครื' องมืออื'นใดในภายหลัง ซึง' เป็ นไปตามแนวทางของกองทุนหลัก และ
ในกรณีที'บริ ษัทจัดการมีการเปลี'ยนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้ มีการเปลี'ยนแปลงเครื' องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื'อนไขของการใช้ เครื' องมือ หรื อมีการเพิ'ม
เครื' องมืออื'นใดเพิ'มเติมในภายหลังได้
ทังนี
Y Y ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื'อนไขของการใช้ เครื' องมือ ได้ จากหนังสือชี Yชวนของกองทุนหลัก

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลคอร์ อโลเคชัน -
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 เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทัวไป
เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ ตากว่
ํ าร้ อยละ : 5.00 ของมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใช้ เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ เกิน : 10 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิมเติม :
หลักเกณฑ์และเงื'อนไข
1. บริ ษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ขันY ตํ'าไม่ตํ'ากว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณที'บริ ษัท
จัดการกําหนด
2. บริ ษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 10 วันทําการ ในแต่ละรอบ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณที'บริ ษัทจัดการกําหนด กรณี
กองทุนรวมที'เน้ นลงทุนต่างประเทศ Gate period จะไม่นบั รวมวันหยุดต่างประเทศหรื อวัน Non-Dealing date ที'กองทุนได้ กําหนดไว้
3. ในกรณีที'บริ ษัทจัดการกําหนดเงื'อนไขเพื'อบ่งชี Yสถานการณ์ที'ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงั กล่าว Redemption Gate จะใช้ เฉพาะวันทําการซื Yอ
ขายใดที'สดั ส่วนของมูลค่าซื Yอขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงหมดของกองทุ
ัY
น มีค่าเท่ากับหรื อมากกว่า Gate threshold
ที'บริ ษัทจัดการกําหนด โดยที'มลู ค่าซื Yอขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจาก มูลค่าการซื Yอหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี'ยน
หน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วย มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
4. บริ ษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื Yอคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี'ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคําสัง' รับซื Yอคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี'ยนออก ณ วันที'ใช้ Redemption Gate
5. บริ ษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption gate และ Gate period ในแต่ละครังY แตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ตํ'ากว่า Redemption
Gate ขันตํ
Y 'า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที'ระบุไว้ ในโครงการ
6. คําสัง' รับซื Yอคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี'ยนออกส่วนที'เหลือ บริ ษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื Yอคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคําสัง' รับซื Yอ
คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี'ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน-หลังของคําสัง' รับซื Yอคืนหน่วยลงทุน
7. บริ ษัทจัดการจะทําการรับซื Yอคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี'ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื Yอคืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื Yอคืนหน่วย
ลงทุน ทังY นี Y เว้ น แต่ ก รณี ที' ก องทุน มี สภาพคล่องเพี ย งพอ บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิ ที' จะรั บซื อY คื นหน่ วยลงทุน หรื อสับเปลี'ย นหน่ วยลงทุน เกินกว่า
Redemption Gate ที'ประกาศใช้
8. บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบเมื'อมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชักช้ า โดยวันที'มีผลเริ' มใช้ เครื' องมือนี Y ให้ รวมทุกคําสัง' ทํารายการที'
เข้ าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื'อนไขของเครื' องมือที'บริ ษัทจัดการได้ รับมาระหว่างเวลาทําการของวันที'มีผล
9. ในกรณีที'มีการใช้ เครื' องมือ Redemption Gate นี Y บริ ษัทจัดการอาจใช้ ร่วมกับเครื' องมือในการบริ หารความเสี'ยงสภาพคล่องอื'นได้
ข้ อสงวนสิทธิ„
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะปรับเพิ'มหรื อลดอัตรา Gate threshold ตามที'บริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ตํ'ากว่า Redemption Gate ขันY
ตํ'าที'ระบุในโครงการ ทังนี
Y Y รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีที'บริ ษัทจัดการกําหนด
2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะรับซื Yอคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที'ประกาศใช้
3. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะเปลี'ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้ แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลา
ที'กําหนด การใช้ เครื' องมืออื'นแทน Redemption Gate เป็ นต้ น (ถ้ ามี) ทังY นี Y ในกรณี ที'ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที'เหลือได้ บริ ษัท
จัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสัง' ขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดที
Y
'ค้างอยู่ในรายการ และแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที'ถกู ยกเลิกคําสัง' โดยไม่ชกั ช้ า
4. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณาและ/หรื อตัดสินใจเรื' องต่าง ๆ ที'เกี'ยวข้ องการการใช้ เครื' องมือ
Redemption Gate ในวันทําการนันY รวมถึงรายการที'ส่งมาล่วงหน้ า รายการลงทุนแบบประจําและรายการอื'นใดตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
5. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้ เครื' องมือแม้ ว่าในวันทําการใดๆ มีลกั ษณะเข้ าหลักเกณฑ์และเงื'อนไขการใช้ เครื' องมือ หากบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็น
ว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรื อยังไม่มีความจําเป็ นต้ องใช้ ภายใต้ ผลประโยขน์สงู สุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยให้ ผ้ ถู ือหน่วยทราบ
การพิจารณาใช้ เครื' องมือ
1. Redemption Gate ที'แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที'มีการใช้ เครื' องมือนี Y
2. บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที'เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรื อประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริ ษัทจัดการอาจ
กําหนดเงื'อนไขเพื'อบ่งชี Yสถานการณ์ที'ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้
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กองทุ นรวม feeder fund และ fund of funds เมื'อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริ ษัทจัดการจะพิจารณาดําเนิน การให้ สอดคล้ อ งกับ
กองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิมเติม :
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนหลักหรื อตามข้ อมูลที'ได้ รับจากกองทุนหลัก โดยใช้ หลักการ best effort ทังY นี Y หลักเกณฑ์และ
เงื'อนไขของเครื' องมือ อาจมีการเปลี'ยนแปลงได้ ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิ'มเครื' องมืออื'นใดในภายหลัง ซึง' เป็ นไปตามแนวทางของกองทุนหลัก และ
ในกรณีที'บริ ษัทจัดการมีการเปลี'ยนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้ มีการเปลี'ยนแปลงเครื' องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื'อนไขของการใช้ เครื' องมือ หรื อมีการเพิ'ม
เครื' องมืออื'นใดเพิ'มเติมในภายหลังได้
ทังนี
Y Y ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื'อนไขของการใช้ เครื' องมือได้ จากหนังสือชี Yชวนของกองทุนหลัก
3. การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือU คืนหน่ วยลงทุนตามคําสังทีรั บไว้ หรื อจะหยุดรั บคําสังซือU หรื อคําสังขายคืนหน่ วยลงทุน (suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้ สูงสุดไม่ เกิน: 1 วันทําการ
เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื'อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่า จําเป็ นต้ อง
ระงับการซื Yอขายหน่วยลงทุนโดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
กําหนด
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรื อไม่รับซื อY คืนหน่วยลงทุนตามคําสั'งที'รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรั บคําสั'งซื อY หรื อคําสั'งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of
dealings) ได้ ด้วยเหตุอื'นใดดังต่อไปนี Y ซึง' ไม่เกินกว่ากรณีที'ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง' ซื Yอหน่วยลงทุนที'รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคําสัง' ซื Yอหน่วยลงทุนแก่ผ้ ูลงทุนเฉพาะราย เนื'องจากปรากฏข้ อเท็จจริ ง
ดังนี Y
(ก) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนันY ๆ มีส่วนเกี'ยวข้ องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ'งดังนี Y
(1) การกระทําที'เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี'ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทย
หรื อกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
(3) การกระทําที'เป็ นการปฏิบตั ิตามคําสัง' เกี'ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื'อทราบข้ อเท็จจริ งเกี'ยวกับลูกค้ าได้ ในสาระสําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี'ยนให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอื'นเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของตนอันเนื'องมาจาก การที'บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้ วยการดํารง
เงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื Yอขายหลักทรัพย์และการค้ าหลักทรัพย์ และการจัด
จําหน่ายหลักทรัพย์ที'เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื Yอขายล่วงหน้ า ซึง' ให้ กระทําได้ ไม่เกิน 3 วันทําการ
บริ ษัทจัดการจะกําหนดวิธีการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินทีกองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปั ญหา
ขาดสภาพคล่อง หรื อไม่สามารถจําหน่ายได้ ด้วยราคาทีสมเหตุสมผล เมือได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริ ษัทจัดการสามารถใช้ วิธีการคํานวณ
มูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็ น 0 และให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีมีชืออยู่ในทะเบียน ณ วันทีได้ บนั ทึกมูลค่าดังกล่าวเป็ นผู้มีสิทธิทีจะได้ รับเงินภาย
หลังจากทีสามารถจําหน่ายทรัพย์สินนันได้
* ทังนี
* * บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
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คําเตือนเกียวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
 การพิจารณาร่ างหนังสือชีชY วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมY ิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชีชY วน
ของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที'เสนอขายนันY
 บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื'นเพื'อบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด เช่นเดียวกันกับที'บริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื'นเพื'อกองทุนรวม ซึง' อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวม ทังนี
Y Y ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้ อมูลอื'นเพิ'มเติมได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ

สิทธิและข้ อจํากัดของผู้ถือหน่ วยลงทุน
1. เงือนไขทีผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอU าจถูกจํากัดสิทธิ
กองทุนนีมY ีข้อจํากัดในการใช้ สิทธิ ออกเสียงในกรณี ผ้ ูถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที'จําหน่ายได้ แล้ วทังY หมดของ
กองทุนรวม บริ ษัทจัดการหรื อบริ ษัทหลักทรั พย์ ที'เป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื'อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที'เกิน
ดังกล่าว
2. ข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกินข้ อจํากัดในการใช้ สิทธิออกเสียงทีมีแนวโน้ มว่ าอาจจะเกิดขึนU (ถ้ ามี) และช่ องทางการตรวจสอบข้ อมูลสัดส่ วนการถือ
หน่ วยลงทุนของบุคคล
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดได้ ที'เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.krungsriasset.com
3. วิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ตามปกติ อย่างไรก็ดี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลอเมริ กนั (US Person) และ/หรื อ
พลเมืองสหรัฐอเมริ กา (US Citizen) ได้ ดังนันY บริ ษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนันเป็
Y นการโอนหรื อจําหน่ายให้ แก่บคุ คลอเมริ กนั
และ/หรื อพลเมืองสหรัฐอเมริ กา
วิธีการโอนหน่วยลงทุน
(1) ผู้โอนจะต้ องมายื'นคําขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที'สํานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรื อสํานักงานผู้สนับสนุนที'เปิ ดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณีที'ผ้ รู ับโอนยัง
ไม่มีบญ
ั ชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้ องดําเนินการเปิ ดบัญชีกองทุนก่อน ผู้โอนจึงทําการโอนหน่วยลงทุนให้ ผ้ รู ับโอนได้
(2) ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที'ระบุไว้ ในหัวข้ อ “ค่าธรรมเนียมที'เรี ยกเก็บจากผู้สงั' ซื Yอหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน”
(3) หลังจากที'ได้ รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรื อผู้สนับสนุนจะส่งมอบใบเสร็ จรับเงิน และใบกํากับภาษี พร้ อม
สําเนาคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนไว้ เป็ นหลักฐาน
(4) ในกรณีที'ผ้ ูโอนมีใบสําคัญหน่วยลงทุนและต้ องการโอนหน่วยลงทุน จะต้ องนําส่งใบสําคัญหน่วยลงทุนคืนให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนก่อนเพื'อทําการโอน
หน่วยลงทุนในระบบไร้ ใบสําคัญหน่วยลงทุน (Scripless) หากผู้รับโอนต้ องการได้ ใบสําคัญหน่วยลงทุนจะต้ องยื'นเรื' องการขอให้ ออกใบสําคัญหน่วยลงทุน
ตามที'ระบุไว้ ในหัวข้ อ “เงื'อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ"
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ โู อนและผู้รับโอนหน่วยลงทุน ภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั
ขอโอนหน่วยลงทุนและคําขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้ องสมบูรณ์
ทังนี
Y Y ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะใช้ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื'อนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนินการโอนหน่วยลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว
ข้ อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน
ในกรณีที'บุคคลใดรับโอนหน่วยลงทุนแล้ วส่งผลให้ บคุ คลนันY ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที'จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
Y
บริ ษัทจัดการหรื อ
บริ ษัทหลักทรัพย์ที'เป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื'อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนที'เกินดังกล่าว
4. การออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
กองทุนรวมนีจ* ะใช้ ระบบไร้ ใบสําคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ นายทะเบีย นหน่วยลงทุนบัน ทึก ชือผู้เปิ ดบัญชี กองทุน ใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
บริ ษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุน ซึงได้ แก่ หนังสือรั บรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรื อ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Passbook) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึงเท่านัน* โดยให้ เป็ นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลคอร์ อโลเคชัน -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 24
5. ช่ องทางและวิธีการที?ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริ ษัทจัดการใน
หลักทรั พย์ ของบริษัทใดๆ ที?กองทุนรวมลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้ สิทธิ ออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิ ออกเสียงได้ โดยวิธีทีบริ ษัทจัดการได้ เปิ ดเผยไว้ ทีสํานักงานของบริ ษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื *อคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.krungsriasset.com
6. ช่ องทางและวิธีการร้ องเรี ยนของผู้ลงทุ น และนโยบายการระงับ ข้ อพิพ าทโดยกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการ
ดังกล่ าวของกองทุนรวม
 ช่องทางและวิธีการร้ องเรี ยนของผู้ลงทุน
สามารถร้ องเรี ยนโดยติดต่อกับบริ ษัทจัดการ โทรศัพท์ 0-2657-5757 หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 1207
หรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ - ธนาคารซิตี *แบงก์ เอ็น. เอ. โทรศัพท์ 02-232-2345
 นโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม
ในกรณี ทีบริ ษัทจัดการปฎิบัติไม่เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี * และ/หรื อหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเกียวข้ อง อันมีผลให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนํา
ข้ อพิพาทเข้ าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
7. ภูมิลําเนาเพื?อการวางทรั พย์ สําหรั บผู้ถือหน่ วยลงทุนทุกรายที?ไม่ มีภูมิลําเนาในประเทศไทย (ถ้ ามี)
ในกรณีที'ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่างอื'น บริ ษัทจัดการจะอ้ างอิงที'อยู่ของบริ ษัทจัดการเป็ นภูมิลําเนา เพื'อบริ ษัท
จัดการจะได้ นําทรัพย์ดงั กล่าวไปวางทรัพย์ ณ สํานักงานวางทรัพย์

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลคอร์ อโลเคชัน -
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ข้ อมูลเกียวกับบุคคลทีเกียวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
บุคคลทีเกียวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
 รายชื'อคณะกรรมการของบริ ษัทจัดการ มี 9 คน ตามรายชื'อดังต่อไปนี Y
(1) นายพงษ์ อนันต์ ธณัติไตร
(3) นายพยุง ลีวงศ์เจริ ญ
(5) นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
(7) นายเทซึ นาคากาวะ
(9) นางสาวสายสุนีย์ หาญประเทืองศิลป์

(2) นางสุภาพร ลีนะบรรจง
(4) นายฐิ ติวฒ
ุ ิ สุขพรชัยกุล
(6) นางสาวจิราพร โพธิ„ไพโรจน์
(8) นางสาวกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์

 รายชื'อคณะผู้บริ หารบริ ษัทจัดการ มี 6 คน ตามรายชื'อดังต่อไปนี Y
(1) นางสุภาพร ลีนะบรรจง
(3) นายเอนกพร โพธิทตั
(5) นายประเสริฐ อิ'มพรรุจี

(2) นายนิทิต พุกกะณะสุต
(4) นายประเสริฐ วงศ์เครื อเมฆ
(6) นายศิระ คล่องวิชา

- จํานวนกองทุนรวมทังหมดภายใต้
Y
การบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการ เท่ากับ 154 กองทุน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 385,405 ล้ านบาท
 รายชื'อคณะกรรมการการลงทุน (investment committee)
ชือ นามสกุล
(1) นางสุภาพร ลีนะบรรจง
(2) นายศิระ คล่องวิชา
(3) นายวิพธุ เอื Yออานันท์
(4) นายฑลิต โชคทิพย์พฒ
ั นา
(5) นายจาตุรันต์ สอนไว
(6) นางสาวพรทิพา หนึ'งนํ Yาใจ
(9) ดร. ฐนิตพงศ์ ชื'นภิบาล
(10) นายธีรภาพ จิรศักยสกุล
(11) นางสาวรัมภารัจน์ ยุธานหัส
(12) นางสาวณัฐยา เตรี ยมวิทยา
(13) นายเอกพจน์ ภู่วิบลู ย์พาณิชย์
(14) นายสาธิต บัวชู
(15) นางสาวสาวิณี สุขศรี วงศ์
(16) นายปี ติ ประติพทั ธิ„พงษ์
(17) นายกวิฬ เหรี ยญเสาวภาคย์
(18) นายชูศกั ดิ„ อวยพรชัยสกุล
(19) นายพงศ์สณ
ั ห์ อนุรัตน์
(20) นางสาววรดา ตันติสนุ ทร
(21) นายวัชริ นทร์ ด้ วงสังข์
(22) นายเกียรติศกั ดิ„ ปรี ชาอนุสรณ์
(23) นางสาวพรชนก รัตนรุจิกร

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลคอร์ อโลเคชัน -

ตําแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การ
ประธานเจ้ าหน้ าที'กลุ่มการลงทุน
รองประธานเจ้ าหน้ าที'กลุ่มการลงทุน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ' ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ' ่ ายการลงทุนต่างประเทศ
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ' ่ ายการลงทุนตราสารหนี Y
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ' ่ ายบริ หารความเสีย' งด้ านการลงทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี Y
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี Y
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี Y
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี Y
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้อํานวยการฝ่ ายการลงทุนทางเลือก
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ - ฝ่ ายการลงทุนทางเลือก
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 รายชื'อผู้จัดการกองทุน (fund manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การทํางานที'เกี'ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกองทุนรวม รวมทังY หน้ าที'ความ
รับผิดชอบของผู้จดั การกองทุนดังกล่าว
ชือ นามสกุล
นายฑลิต โชคทิพย์พฒ
ั นา

นายสาธิต บัวชู

นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์

นายปี ติ ประติพทั ธิ„พงษ์

นายกวิฬ เหรี ยญเสาวภาคย์

นางสาวพรทิพา หนึ'งนํ Yาใจ,
CFA

นายธีรภาพ จิรศักยกุล, CFA,
FRM

นางสาวรัมภารัจน์ ยุธานหัส,
CFA

นางสาวณัฐยา เตรี ยมวิทยา,
CFA

นายเอกพจน์ ภู่วิบลู ย์พาณิชย์,
CFA, FRM

ประวัติการศึกษา
- ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ
(เกียรตินิยม) Carnegie Mellon
University, U.S.A.
- ปริ ญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี (การเงิน) (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท สาขาบัญชี (การเงิน)
จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท สาขาการเงิน
Rochester Institute of Technology,
New York
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริ ญญาโท สาขาการเงิน University
of Manchester, U.K.
ปริ ญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ และ
การบัญชี (การเงิน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ และ
การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาการเงินและการ
ธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท สาขาการเงิน (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) จุฬากรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวะคอมพิวเตอร์
จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ,
University of Cambridge ประเทศ
สหราชอาณาจักร
- ปริ ญญาตรี สาขา Industrial
Engineering, National University
of Singapore ประเทศสิงคโปร์
- ปริ ญญาโท สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ)
- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสา
หการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสา
หการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลคอร์ อโลเคชัน -

ประสบการณ์ การทํางาน
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. กรุงศรี จํากัด

หน้ าทีความรั บผิดชอบ
- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บล. ไซรัส จํากัด (มหาชน)
- บล. เค จี ไอ จํากัด (มหาชน)
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. กรุงศรี จํากัด

- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- เจ้ าหน้ าที'วิเคราะห์

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. กรุงศรี จํากัด

- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- เจ้ าหน้ าที'ฝ่ายลูกค้ าบุคคลเเละบริ การ

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บมจ. ธนาคารทิสโก้

- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- เจ้ าหน้ าที'วิเคราะห์สินเชื'อ

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. ทิสโก้ จํากัด
- บลจ. กรุงเทพธนาทร จํากัด
(บลจ. ฟิ นนั ซ่า จํากัด)

- ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี Y
- ผู้จดั การกองทุน
- นักวิเคราะห์

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บ. เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

- ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี Y
- Fund Management Specialist
- Balance Sheet management
Specialist

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- Barclays Capital (Singapore)

- ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี Y
- Credit Research Analyst

- บลจ. ธนชาต จํากัด
- บ.เมอซิเดสเบนซ์ลีสซิ'ง ประเทศ
ไทย จํากัด
- บมจ. ธนาคารกรุงไทย

- ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี Y

- บลจ. ทิสโก้ จํากัด
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- สํานักงานประกันสังคม

- ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี Y
- เจ้ าหน้ าที'ลงทุน
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ชือ นามสกุล
นายจาตุรันต์ สอนไว

นายชูศกั ดิ„ อวยพรชัยสกุล,
CFA

นายพงศ์สณ
ั ห์ อนุรัตน์, CFA

นางสาววรดา ตันติสนุ ทร

นายวัชริ นทร์ ด้ วงสังข์, CISA,
FRM

ประวัติการศึกษา
- ปริ ญญาโท สาขาการเงินและ
การตลาด University of LA VERNE,
CA, USA
- Bachelor of Science, Sirindhorn
International Institute of
Technology, Thammasat
University, Thailand
- ปริ ญญาโท การเงิน บัญชีและการ
จัดการ (เกียรตินิยมอันดับหนึ'ง)
Bradford University
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริ ญญาโท สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ, โครงการแลกเปลี'ยน
นักศึกษาที' Louvain School of
Management, ประเทศเบลเยี'ยม)
-ปริ ญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-ปริ ญญาโท สาขาการเงิน,
University of Bath, UK
-ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
สาขาการเงิน (เกียรตินิยมอันดับหนึ'ง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ การทํางาน
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากัด
- Exxon Mobil Limited, U.S.

หน้ าทีความรั บผิดชอบ
- ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี Yและกองทุน
รวมต่างประเทศ
- Investment Product Manager
- Downstream Coordinator

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. ทิสโก้ จํากัด
- บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

- ผู้จดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุนและกองทุน
รวมต่างประเทศ
- นักลงทุนสัมพันธ์

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บมจ. ธนาคารทหารไทย

- ผู้จดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารความเสี'ยงด้ านการ
ลงทุน
- ผู้จดั การผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดเงิน

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
- บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

- ผู้จดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- นักวิเคราะห์ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน
- นักวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาดเงิน

- บลจ. เมอร์ ชนั' พาร์ ทเนอร์ จํากัด

- ผู้จดั การกองทุนรวมต่างประเทศ

 รายชื'อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื Yอคืนหน่วยลงทุน (Selling agent)
รายชือผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือU คืนหน่ วยลงทุน (selling agent)
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

เบอร์ โทรศัพท์
1572

 รายชื'อนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด โทรศัพท์ 0-2657-5757
 รายชื'อผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor)
ธนาคารซิตี Yแบงก์ เอ็น. เอ. โทรศัพท์ 02-232-2345
ทังนี
Y Y นอกจากหน้ าที'ตามที'กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังฯ
Y ผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าที'ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
 รายชื'อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม
รายชือผู้สอบบัญชี
1
2
3
4
5
6

นาย เทอดทอง เทพมังกร
นางสาว ชมภูนชุ แซ่แต้
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั
นางสาว รฐาภัทร ลิ *มสกุล

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลคอร์ อโลเคชัน -

ที?อยู่
บริ ษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชันที
* 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
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ตารางสรุ ปอัตราส่ วนการลงทุน
อัตราส่ วนการลงทุนในผู้ออกทรั พย์ สินหรื อคู่สัญญารายใดรายหนึง (Single entity limit)
การลงทุนในตราสารภาครัฐไทย
การลงทุนตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- กรณีที'มี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ Yนไป
- กรณีที'มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade แต่ตํ'ากว่า 2 อันดับแรก
การลงทุนในหน่วย CIS
การลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที'มีอนั ดับความน่าเชื'อถืออยู่ในอันดับที'สามารถ
ลงทุนได้ (investment grade) หรื อเป็ นเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารออมสิน
ทังนี
Y Y เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารที'รัฐบาลเป็ นประกัน
การลงทุนในตราสารหนี Y ตราสารกึ'งหนีกY ึ'งทุน ตราสารที'มีสญ
ั ญาซื Yอขายล่วงหน้ าแฝง หรื อศุกูก ที'
ผู้ออกจัดตังY ขึนY ตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศที'ได้ รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และเป็ นตราสารที'ผ้ อู อกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน หรื อ
ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว' ไป และเสนอขายในประเทศไทย และมี credit rating อยู่ใน
ระดับ investment grade (กรณีที'เป็ นตราสารที'มีกําหนดวันชําระหนีนY ้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 397 วัน
นับแต่วนั ที'ลงทุน ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลตามที'ประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนกําหนด และในกรณี ที'เป็ นตราสารที'มีกําหนดวันชําระหนีมY ากกว่า 397 วันนับแต่
วันที'ลงทุน ตราสารดังกล่าวต้ องขึ Yนทะเบียนหรื ออยู่ในระบบของ regulated market)
การลงทุนในทรัพย์สินดังนี Y
- ตราสารทุนที'จดทะเบียนซื Yอขายในกระดานซื Yอขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว' ไปของ SET หรื อ
ของตลาดซือY ขายหลักทรั พย์ ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที'ผ้ ูออกตราสารอยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ ไขเหตุที'อาจทําให้ มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซื Yอขายใน SET หรื อในตลาดซื Yอ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
- ตราสารทุนที'ออกโดยบริ ษัทที'จัดตังขึ
Y นY ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ ซึ'งหุ้น
ของบริ ษัทดังกล่าวซื Yอขายในกระดานซื Yอขายหลักทรั พย์สําหรับผู้ลงทุนทัว' ไปของ SET หรื อของ
ตลาดซื Yอขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริ ษัทที'อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที'อาจ
ทําให้ มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื Yอขายใน SET หรื อในตลาดซื Yอขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
- หุ้นที'อยู่ในระหว่าง IPO เพื'อการจดทะเบียนซื Yอขาย
- ตราสารหนี Y ตราสารกึ'งหนีกY ึ'งทุน ตราสารที'มีสญ
ั ญาซื Yอขายล่วงหน้ าแฝง หรื อศุกูก ที'ผ้ ูออกจัดตังY
ขึ Yนตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนันY ในต่างประเทศ หรื อผู้ออกจัดตังขึ
Y Yนตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที'ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิ ช ย์ ใ นประเทศไทย) หรื อ เป็ นตราสาร Basel III ที' มี credit rating อยู่ ใ นระดับ
investment grade และเป็ นตราสารที'ผ้ ูออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน SET หรื อในตลาดซื Yอขาย
หลัก ทรั พย์ ต่ างประเทศ หรื อผู้ออกมี ก ารเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทั'วไป (กรณี ที' เป็ นตราสารที'มี
กําหนดวันชําระหนีนY ้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 397 วัน นับแต่วนั ที'ลงทุน ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้ องบุคคลตามที'ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด และในกรณีที'เป็ นตรา
สารที'มีกําหนดวันชําระหนีมY ากกว่า 397 วัน นับแต่วนั ที'ลงทุน ต้ องขึนY ทะเบียนหรื ออยู่ในระบบ
ของ regulated market)
- ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ที'มี issuer rating อยู่ในระดับ investment
grade
- ธุรกรรม Reverse repo / OTC derivatives ที'คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
- หน่วย infra หรื อหน่วย property ที'จดทะเบียนซื Yอขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพื'อการจดทะเบียน
ซื อY ขายในกระดานซื อY ขายหลัก ทรั พ ย์ สํ า หรั บ ผู้ล งทุ น ทั'ว ไปของ SET หรื อ ของตลาดซื อY ขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที'อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที'อาจทําให้
มี ก ารเพิ ก ถอนหน่ ว ยดัง กล่ า วออกจากการซื อY ขายใน SET หรื อ ในตลาดซื อY ขายหลัก ทรั พย์
ต่างประเทศ) และเป็ นหน่วยของกองทุนที'ไม่ได้ มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้ าง
พื นY ฐานอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า แล้ ว แต่ ก รณี (diversified fund) ตามแนวทางที'
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลคอร์ อโลเคชัน -

ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกินร้ อยละ 35
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกินร้ อยละ 20
(หรื อไม่เกินร้ อยละ 10 เมื'อเป็ นการลงทุนในต่างประเทศ
หรื อผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
เลือกใช้ credit rating แบบ national scale)
ไม่เกินร้ อยละ 10

รวมกันไม่เกินร้ อยละ 10
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- หน่ ว ย private equity ที' จดทะเบีย นซื อY ขายหรื ออยู่ใ นระหว่าง IPO เพื' อจดทะเบี ยนซือY ขายใน
กระดานซื Yอขายหลักทรั พย์สําหรับผู้ลงทุนทั'วไปของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย หรื อของ
ตลาดซื Yอขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที'อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ ไขเหตุที'อาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือY ขายในตลาดหลักทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย หรื อในตลาดซื Yอขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
- หน่วย CIS ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที'จดทะเบียนซือY ขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO
เพื' อ การจดทะเบี ย นซื อY ขายในกระดานซื อY ขายหลัก ทรั พ ย์ สํ า หรั บ ผู้ ล งทุ น ทั'ว ไปของตลาด
หลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย หรื อของตลาดซื Yอขายหลักทรั พย์ ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที'อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที'อาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการ
ซื Yอขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อในตลาดซื Yอขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
การลงทุนในหน่วย infra หรื อหน่วย property ของกองทุนที'มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้ างพื Yนฐาน อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที'
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และจดทะเบียนซื Yอขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพื'อการจด
ทะเบียนซื Yอขายในกระดานซื Yอขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว' ไปของ SET หรื อของตลาดซื Yอขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
ทรัพย์สินอื'นนอกเหนือจากที'ระบุข้างต้ น (SIP)

ไม่จํากัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกินร้ อยละ 5

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินดังนี Y ไม่มีข้อกําหนดเกี'ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรื อคู่สญ
ั ญา แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื'อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
อัตราส่ วนการลงทุนทีคํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit)
การลงทุนในทรัพย์สินของบริ ษัททุกบริ ษัทที'อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกับบริ ษัทดังกล่าว

ไม่เกินร้ อยละ 25

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนทรัพย์สินดังนี Y ไม่มีข้อกําหนดเกี'ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื'อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
อัตราส่ วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรั พย์ สิน (Product Limit)
การลงทุนในเงินฝาก หรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว‹ แลกเงิน หรื อตัว‹ สัญญาใช้ เงิน ที'มีผ้ อู อก ผู้สงั'
จ่าย หรื อคู่สญ
ั ญาเป็ นสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของสถาบัน
การเงินตามกฎหมายไทย)
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที'กองทุนได้ รับโอนกรรมสิทธิ„มาจากคู่สญ
ั ญาตาม reverse repo หรื อ
securities lending หรื อ derivatives)
การลงทุนในทรัพย์สินดังนี Y
- ตัว‹ แลกเงิน หรื อตัว‹ สัญญาใช้ เงิน ที'มีเงื'อนไขห้ ามเปลี'ยนมือแต่กองทุนรวมได้ ดําเนินการให้ มีการ
รั บโอนสิทธิ เรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที'กฎหมายกําหนด หรื อมีเงื'อนไขให้ กองทุน รวม
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
- ตราสารที'มีสญ
ั ญาซื Yอขายล่วงหน้ าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที'มีสญ
ั ญาซื Yอขายล่วงหน้ าแฝงซึ'ง
จดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที'กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี Yที'ออกใหม่)
- เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที'มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
- Total SIP
การลงทุนใน Reverse Repo
การลงทุนใน Securities Lending
Total SIP ซึ'งได้ แก่ ทรัพย์สินอื'น (SIP) ตามอัตราส่วนการลงทุนที'คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรื อ
คู่สญ
ั ญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี Y ตราสารกึ'งหนีกY ึ'งทุน ตราสารที'มีสญ
ั ญาซื Yอ
ขายล่วงหน้ าแฝง ศุกกู หรื อตราสาร Basel III ที'ผ้ อู อกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน SET หรื อในตลาดซื Yอ
ขายหลัก ทรั พย์ ต่ า งประเทศ หรื อผู้ออกมี ก ารเปิ ดเผยข้ อมูล เป็ นการทั'ว ไป และอยู่ใ นระบบของ
regulated market และมี credit rating อยู่ ใ นระดับ ตํ' า กว่ า investment grade หรื อ ไม่ มี credit
rating
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลคอร์ อโลเคชัน -

รวมกันไม่เกินร้ อยละ 45 เฉลี'ยในรอบปี บัญชี

รวมกันไม่เกินร้ อยละ 25

ไม่เกินร้ อยละ 25
ไม่เกินร้ อยละ 25
รวมกันไม่เกินร้ อยละ 15
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derivatives ดังนี Y
- การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ที'มีวตั ถุประสงค์เพื'อการลดความเสี'ยง (hedging)
- การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ที'มิใช่เพื'อการลดความเสี'ยง (non-hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี'ยงที'มีอยู่
net exposure ที'เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดย
ต้ องไม่เกินร้ อยละ 100 ของ NAV

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื'อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี'ยวกับ product limit
อัตราส่ วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการทีลงทุน (concentration limit)
หุ้นของบริ ษัทรายใดรายหนึ'ง
ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการรายเดียวกันต้ องมีจํานวนหุ้น
ของบริ ษัทรวมกัน น้ อยกว่าร้ อยละ 25 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
Y
ษัทนันY
ตราสารหนี Y ตราสารกึ'งหนี Yกึ'งทุน ตราสาร Basel III และศุกกู ของ 1. ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีสY ินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารราย
ผู้ออกรายใดรายหนึ'ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี Yภาครัฐไทยหรื อตรา
นันY ตามที'เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทังY นี Y ในกรณีที'ผ้ ูออก
สารหนี Yภาครัฐต่างประเทศ)
ตราสารมี ห นี สY ิ น ทางการเงิ น ที' ออกใหม่ ก่ อ นครบรอบระยะเวลาบัญ ชี ถัด ไป และยังไม่
ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริ ษัทจัดการอาจนํามูลค่าหนี Yสินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ
มูลค่าหนี สY ินทางการเงิน ตามงบการเงิ นล่ าสุดด้ วยก็ ได้ โดยข้ อ มูล หนีสY ิน ทางการเงิ น นั นY
จะต้ องเป็ นข้ อมูลที'มีการเผยแพร่เป็ นการทัว' ไป และในกรณีที'ผ้ อู อกตราสารไม่มีหนี Yสินทาง
การเงินตามที'เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดรวมถึงกรณี ยังไม่
ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครังY แรกของผู้ออกตราสาร ให้ ใช้ อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน
3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้ อนีขY องผู้ออกรายนันเป็
Y นรายครังY เว้ นแต่
ในกรณี ที'ผ้ ูออกตราสารได้ มีการยื'นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ใน
ลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2. ในกรณี ที' ก องทุน ลงทุน ในตราสารตามข้ อนี โY ดยเป็ นตราสารที' ออกใหม่ และมี credit
rating อยู่ ใ นระดับ ตํ' า กว่ า investment grade หรื อ ไม่ มี credit rating บริ ษั ท จั ด การจะ
ลงทุนเพื'อกองทุนภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครังY เว้ นแต่กรณีที'ผ้ อู อกตราสาร
ได้ มีก ารยื' น แบบแสดงรายการข้ อมูล การเสนอขายหลักทรั พย์ ใ นลัก ษณะเป็ นโครงการ
(bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2. ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารที'ออกโดยบุคคลตามที'ประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนกําหนด)
หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ'ง
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดที
Y
'ออกหน่วยนันY

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ'ง

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ'ง

หน่วย private equity

- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที'มีขนาดเล็ก โดยจัดตังขึ
Y Yนใหม่
มีอายุไม่เกิน 2 ปี และเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทังหมดของกองทุ
Y
น infra ที'ออกหน่วยนันY เว้ นแต่
เป็ นหน่วย infra ของกองทุนที'มีขนาดเล็ก ที'จดั ตังขึ
Y Yนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี และเสนอ
ขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทังหมดของกองทุ
Y
น property ที'ออกหน่วยนันY
เว้ นแต่เป็ นหน่วย property ของกองทุนที'มีขนาดเล็ก ที'จดั ตังขึ
Y Yนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
และเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย private equity ทังหมดของกองทุ
Y
น private equity

ทังนี
* * การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการลงทุนของกองทุน และ/
หรื อ ทีแก้ ไขเพิมเติม

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลคอร์ อโลเคชัน -
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ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากผู้ซือU หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนหรื อกองทุนรวม
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (1) (ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด
Y
หักด้ วย มูลค่าหนี Yสินทังหมด
Y
เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้ จ่ายที'เกี'ยวข้ องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันที'คํานวณ)
เรี ยกเก็บจริง
รายการทีเรี ยกเก็บ

อัตราตามโครงการ

1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทังU หมดทีประมาณการได้
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
 ค่าธรรมเนียมที'ปรึกษาการลงทุน
 ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี
 ค่าใช้ จ่ายในการจัดให้ มีผ้ ป
ู ระกัน
 ค่าใช้ จ่ายที'เกี'ยวข้ องกับการปฏิบตั ิการกองทุน
 ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 ค่าธรรมเนียมอื'นๆ
2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทีประมาณการไม่ ได้
 ค่าใช้ จ่ายที'เกิดขึนY เพื'อการลงทุนในหลักทรั พย์ ต่างประเทศ
หรื อค่าใช้ จ่ายต่างๆ อื'นใดที'เกิดขึ Yนจากการทํารายการซื Yอขาย
หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินในต่างประเทศ ตามที'จ่ายจริ ง เช่น
ค่ า ธรรมเนี ย มในการโอนเงิ น ในต่ า งประเทศ หรื อ ค่ า ส่ ง
เอกสารไปต่างประเทศ เป็ นต้ น
รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทังU หมด
ค่ าใช้ จ่ายในการซือU ขายหลักทรั พย์

ไม่เกิน 5.6175
ไม่เกิน 2.1400
ไม่เกิน 0.1070
ไม่เกิน 0.1605
ไม่มี
ตามที'จ่ายจริ ง
ไม่มี
ไม่เกิน 1.0700
ตามที'จ่ายจริ ง
ไม่เกิน 3.2100

29 ต.ค. 63 –
30 ก.ย. 64
1.5427
1.3375
0.0428
0.1605
ไม่มี
0.0019
ไม่มี
ยังไม่เรี ยกเก็บ
ยังไม่เรี ยกเก็บ
-

1 ต.ค. 64 –
30 ก.ย. 65
1.5426
1.3375 (2)
0.0428 (3)
0.1605
ไม่มี
0.0018
ไม่มี
ยังไม่เรี ยกเก็บ
ยังไม่เรี ยกเก็บ
-

ตามที'จ่ายจริ ง

ตามที'จ่ายจริ ง

ตามที'จ่ายจริ ง

ไม่ เกิน 5.6175
ตามที'จ่ายจริ ง

1.5427
-

1.5426
-

ค่ าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากผู้สังซือU หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน (1) (ร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
รายการทีเรี ยกเก็บ

อัตราตามโครงการ

เรี ยกเก็บจริง (2)
29 ต.ค. 63 –
1 ต.ค. 64 –
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 65



ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 2.00

1.50

1.50



ค่าธรรมเนียมการรับซื Yอคืนหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 2.00

ยังไม่เรี ยกเก็บ

ยังไม่เรี ยกเก็บ



ค่าธรรมเนียมการสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนเข้ า

ไม่เกิน 2.00

1.50

1.50



ค่าธรรมเนียมการสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนออก

ไม่เกิน 2.00

ยังไม่เรี ยกเก็บ

ยังไม่เรี ยกเก็บ



ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 10 บาท ต่อ 1,000
หน่วย หรื อ เศษของ 1,000

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย
หรื อ เศษของ 1,000

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย
หรื อ เศษของ 1,000

หมายเหตุ :
(1) ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายที'เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรื อผู้สงั' ซื Yอหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนข้ างต้ น เป็ นอัตราที'รวมภาษี มูลค่าเพิ'มหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อ
ภาษี อื'นใดแล้ ว
(2) เริ' มเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้ อยละ 0.5885 โดยมีผลตังแต่
Y วนั ที' 1 ธันวาคม 2565 เป็ นต้ นไป
(3) เริ' มเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ในอัตราร้ อยละ 0.0321 โดยมีผลตังแต่
Y วนั ที' 1 ธันวาคม 2565 เป็ นต้ นไป

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลคอร์ อโลเคชัน -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 32
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่ อภาระผูกพันของกองทุนรวม
รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2565
มูลค่ าตามราคาตลาด

% NAV

56,548,349.73

1.60

4,400.00

0.00

4,076,616.63

0.12

52,467,333.10

1.48

3,642,601,532.16

103.07

3,103,718,262.46

87.82

538,883,269.70
(154,123,880.02)

15.25
(4.36)

5,310,980.15

0.15

Rate AA

(78,293,169.56)

(2.22)

Rate AA-

(112,141,048.89)

(3.17)

อืนๆ
ลูกหนี Y

30,999,358.28
(10,946,802.11)
1,268,347.45

0.88
(0.31)
0.04

เจ้ าหนี Y

(7,512,218.76)

(0.22)

ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

(4,702,930.80)

(0.13)

มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ

3,534,079,199.76

100.00

หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
TRIS
Rate A
S&P
Rate AFITCH_TH-LONG
Rate AAA
หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินต่ างประเทศ
หน่วยลงทุน
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เงินฝากธนาคาร
S&P
Rate AสัญญาซือU ขายล่ วงหน้ า
สัญญาที'อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี'ยน-สัญญาแลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A+
FITCH-LONG

ALL NON RATED SECURITY (NRG)
Non Rated

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลคอร์ อโลเคชัน -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 33
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือU ขายล่ วงหน้ า ณ 30 กันยายน 2565
ประเภทสัญญา

คู่สัญญา

วัตถุประสงค์

มูลค่ าสัญญา
(Notional Amount)

% NAV

วันครบ
กําหนด

กําไร/ขาดทุน
(net gain/loss)

สัญญาทีอ้ างอิงกับอัตราแลกเปลียน
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.กรุงศรี อยุธยา
บมจ.ธ.กรุงศรี อยุธยา
บมจ.ธ.กรุงศรี อยุธยา
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
Citibank NA
Citibank NA
Citibank NA

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลคอร์ อโลเคชัน -

ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง

891,604,761.60
382,456,547.00
634,557,055.20
54,117.94
3,322,882.76
1,069,096.85
138,429.77
1,725,502.37
353,455.16
62,764.96
327,071.16
81,992.23
55,451.22
699,572.40
59,132.08
1,306,750.37
277,749.84
81,848.43
3,667,054.23
152,906.96
232,626.34
104,458.29
130,891.35
3,377,885.21
133,216.94
1,101,492.61
737,202.40
108,171.55
389,351.09
41,477.28
711,964.21
45,112.63
83,652.14
50,204.85
115,344.22
202,395.25
134,542.71
189,622.97
322,770.58
49,669.30
84,097.47
59,735.12

(2.0583)
(0.5579)
(0.5570)
(0.0021)
0.1564
0.0439
0.0065
0.0773
0.0167
0.0038
(0.0139)
(0.0022)
(0.0012)
0.0188
(0.0008)
(0.0163)
0.0058
(0.0017)
0.0461
0.0024
0.0063
(0.0003)
0.0000
0.2433
0.0125
(0.1010)
0.0624
(0.0062)
(0.0247)
0.0020
0.0340
(0.0015)
(0.0027)
0.0015
(0.0020)
0.0074
0.0052
0.0094
(0.0041)
(0.0031)
(0.0072)
0.0002

7 ต.ค. 2565
4 พ.ย. 2565
13 ม.ค. 2566
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565

(72,742,309.44)
(19,715,503.17)
(19,683,236.28)
(74,810.12)
5,525,888.60
1,552,774.49
228,506.82
2,731,503.68
589,707.38
133,662.47
(490,071.93)
(79,114.98)
(43,934.65)
663,258.09
(28,318.15)
(576,870.95)
204,648.68
(61,622.59)
1,629,805.94
85,177.19
221,874.92
(11,897.54)
27.94
8,598,936.51
441,314.84
(3,569,614.31)
2,205,559.80
(220,498.86)
(873,517.10)
71,698.60
1,203,036.19
(54,595.05)
(95,510.29)
54,766.07
(69,196.02)
262,020.02
182,149.62
331,811.39
(143,593.13)
(110,275.48)
(254,331.83)
5,862.13

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 34
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือU ขายล่ วงหน้ า ณ 30 กันยายน 2565 (ต่ อ)
ประเภทสัญญา
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟอร์ เวิร์ด

คู่สัญญา

วัตถุประสงค์

Citibank NA
Citibank NA
Citibank NA
Citibank NA
บมจ.ธ.กสิกรไทย
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
Westpac Banking Corp
Westpac Banking Corp
Westpac Banking Corp
Westpac Banking Corp
Westpac Banking Corp

ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง
ป้องกันความเสี'ยง

มูลค่ าสัญญา
(Notional Amount)
83,059.34
58,713.23
80,068.15
73,982.62
857,208,177.00
803,088,874.50
137,162,112.00
181,268,427.00
171,837,612.10
775,448.24
3,321,234.32
3,377,644.81
1,075,763.60
619,561.67

% NAV
(0.0019)
(0.0014)
(0.0031)
(0.0036)
(1.1726)
(1.0427)
0.0184
0.1475
(0.0156)
0.0243
0.1546
0.2431
(0.0864)
(0.0190)

วันครบ
กําหนด
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
25 พ.ย. 2565
16 ธ.ค. 2565
6 ต.ค. 2565
4 พ.ย. 2565
4 พ.ย. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565

กําไร/ขาดทุน
(net gain/loss)
(68,321.30)
(50,074.25)
(108,231.21)
(125,968.23)
(41,442,210.56)
(36,850,959.00)
650,880.00
5,211,847.50
(551,747.35)
858,651.12
5,463,682.74
8,589,884.33
(3,053,356.84)
(673,126.47)

การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ 30 กันยายน 2565
- ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ'ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ ที' www.krungsriasset.com

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลคอร์ อโลเคชัน -
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หน้ า 35
คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชือถือ
 ตราสารหนีรU ะยะกลางและระยะยาว
TRIS
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Fitch
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

BB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC
C
SD
D

BB+
BB
BBB+
B
B-

BB+
BB
BBB+
B
B-

C+

CCC

Ca
C

คําอธิบาย
ความน่าเชื'อถือสูงที'สดุ และมีความเสีย' งตํ'าที'สดุ
ความน่าเชื'อถือสูงมาก และมีความเสีย' งตํ'ามาก

ความน่าเชื'อถือสูง และมีความเสี'ยงตํ'า

ความน่าเชื'อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้

ความน่าเชื'อถือตํ'ากว่าระดับปานกลาง

ความน่าเชื'อถืออยู่ในเกณฑ์ตํ'ามาก

มีความเสี'ยงในการผิดนัดชําระหนี Yสูงที'สดุ
C
CRD
D

CC
C
RD
D

ระดับเก็งกําไร (speculative grade)

S&P
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

ระดับการลงทุน (investment grade)

Moody’s
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3

อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี Y โดยผู้ออกตราสารหนี Yไม่สามารถ
ชําระดอกเบี Yยและคืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

 ตราสารหนีรU ะยะสันU
Moody’s
P-1

S&P
A-1

TRIS
T1

Fitch
F1

P-2

A-2

T2

F2

P-3

A-3

T3

F3

B
C
D

T4
D

B
C
D

คําอธิบาย
ผู้ออกตราสารหนี Yมีสถานะทังทางด้
Y
านการตลาดและการเงินที'แข็งแกร่งในระดับดีมาก มี
สภาพคล่องที'ดีมาก และนักลงทุนจะได้ รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี Yที'ดีกว่า
อันดับเครดิตในระดับอื'น
ผู้ออกตราสารหนี มY ี ส ถานะทังY ด้ า นการตลาดและการเงิ น ที' แ ข็ งแกร่ งในระดับ ดี และมี
ความสามารถในการชําระหนี Yระยะสันในระดั
Y
บที'น่าพอใจ
ผู้ออกตราสารหนี Yมีความสามารถในการชําระหนี Yระยะสันในระดั
Y
บที'ยอมรับได้
มีความสามารถในการชําระหนี Yระยะสันที
Y 'ค่อนข้ างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสูงของความสามารถในการชําระหนี Yได้ ตรงตามกําหนดเวลาที'ระบุไว้
เป็ นระดับที'อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี Y โดยผู้ออกตราสารหนี Yไม่สามารถชาระดอกเบี Yยและ
คืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

หมายเหตุ
(1)

เครื' องหมายบวก (+) หรื อ ลบ (-) หรื อเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ ายนันY เพื'อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

(2)

คําเสริ มท้ าย (tha) จะระบุไว้ ต่อจากอันดับเครดิตเพื'อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลคอร์ อโลเคชัน -
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หน้ า 36
ข้ อมูลอืนๆ
1. การรั บผลประโยชน์ ตอบแทนเนืองจากการทีกองทุนใช้ บริการบุคคลอืน (soft commission)
บริ ษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที'มีมลู ค่าเพื'อกองทุนจากบุคคลที'เป็ นผู้ให้ บริ การอันเนื'องมาจากการใช้ บริ การของบุคคลดังกล่าวในการ
จัดการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หนังสือเวียน หรื อ
หนังสือซักซ้ อมความเข้ าใจ ทังY ที'มีอยู่ในปั จจุบนั และที'แก้ ไขเพิ'มเติมในอนาคต ที'เกี'ยวกับการกระทําที'อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการจัดการ
กองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้ องกัน ดังต่อไปนี Y
(1) ผลประโยชน์ ตอบแทนที'รับไว้ นันY ต้ องเป็ นทรั พย์สินที'มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้ องเกี'ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้ องไม่ มีพฤติ ก รรมที' แ สดงให้ เห็ น ว่ า บริ ษั ท จัด การใช้ บ ริ ก ารของบุค คลนันY บ่อยครั งY เกิ น ความจํ า เป็ นเพื' อให้ ก องทุน ได้ รับ ประโยชน์ จากบุค คลดังกล่าว
(churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ'งให้ แก่กองทุน บริ ษัทจะกระทําด้ วยความเป็ นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที'อาจมีไว้ ได้ ของกองทุน
นันด้
Y วย
ทังนี
Y Y กรณีที'บริ ษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี'ยวกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ ในรายงานรอบปี บัญชีหรื อ
รอบระยะเวลาหกเดือนด้ วย
2. ข้ อกําหนดเกียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายที'เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง' ต่อไปจะเรี ยกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที' 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้ สถาบันการเงินที'ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริ กันนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution หรื อ
FFI) รายงานข้ อมูลเกี'ยวกับบัญชีของบุคคลที'อยู่ในบังคับต้ องเสียภาษี ให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึง' รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริ กนั ผู้ซงึ' มีถิ'น
ที'อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริ กา และผู้ซึ'งมีถิ'นที'อยู่ทางภาษี ในสหรัฐอเมริ กา) ซึ'งเปิ ดหรื อมีไว้ กับ FFI นันY นอกจากนียY ังปรากฏด้ วยว่าในปั จจุบนั มีรัฐบาลในหลาย
ประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที'มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที'คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึ'งต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศที'เกี'ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ'งถูกกําหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมี
หน้ าที'ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริ กันและบุคคลที'มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ ที' FATCA กําหนด หน้ าที'ในการตรวจสอบ
ข้ อมูลลูกค้ าเพื'อหาความสัมพันธ์ ของลูกค้ ากับประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าที'ในการกําหนดให้ ลูกค้ าบางประเภทต้ องจัดทําเอกสารยืนยันตนตาม
หลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพื'อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign
Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
Y
รับผลกระทบที'สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที'กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงิน
ลงทุนทางตรง) ซึ'งจะเริ' มต้ นตังแต่
Y วนั ที' 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป และเงินลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Passthru) ซึ'งอาจรวมถึ งเงิ นฝากและเงิ นลงทุนกับสถาบันการเงิ นอื' น ๆ นอกประเทศสหรั ฐอเมริ ก า ซึ'งจะเริ' มต้ น ตังY แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ น ไป โดย FATCA
กําหนดให้ สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กาและ FFI ที'เข้ าร่ วมผูกพันตนตามข้ อกําหนดของ FATCA (ซึ'งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงิน ใน
ประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื Yอคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าที'ดําเนินการหักเงิน ณ ที'จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้ กับกองทุนรวมที'เป็ น
NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่
Y
างประเทศรวมทังผู
Y ้ ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื Yอคืนหน่วยลงทุน
ที'เข้ าร่ วมผูกพันตามข้ อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริ ษัท
จัดการ ซึ'งอาจทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดําเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื Yอคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื'อมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทังเพื
Y 'อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริ ษัทจัดการและกองทุน
รวม (โดยบริ ษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพื'อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที'เกี'ยวข้ อง และเพื'อให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม
สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที'เกี'ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึง' รวมทังผู
Y ้ ที'เกี'ยวข้ องกับ
การปฏิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื Yอคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี Y
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที'เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคลตามที'กฎหมายต่างประเทศที'เกี'ยวข้ องกําหนด) ให้ คํายินยอมบริ ษัท
จัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้ อมูล (เช่น ชื'อ ที'อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลที'ได้ รับ เป็ นต้ น) ที'มีอยู่ในบัญชีทังY หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนันY กับบริ ษัทจัดการ ให้ กับหน่วยงานของรัฐทังY ในและ
ต่างประเทศ ตามข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที'เกี'ยวข้ อง
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลคอร์ อโลเคชัน -
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(2) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนําส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคํายินยอม เพิ'มเติม เพื'อยืนยันหรื อพิสจู น์ทราบความเกี'ยวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น หนังสือ
แสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริ กันหรื อการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อที'กําหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อการแจ้ ง
ปรับปรุ งข้ อมูลเมื'อข้ อมูลที'เคยให้ ไว้ มีการเปลี'ยนแปลง เป็ นต้ น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื'อยืนยันการเข้ าร่ วมใน FATCA หรื อกฎหมายต่างประเทศที'เกี'ยวข้ อง
(ในกรณีที'เป็ นลูกค้ าสถาบันการเงิน) ทังนี
Y Y เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื'นใดเพื'อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที'เกี'ยวข้ อง
เพื'อเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบที'จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังY เพื'อให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ'มขึ Yน
หากมีการดําเนินการที'สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที'เกี'ยวข้ องข้ างต้ น ในกรณีที'ผ้ ูถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับภายใน
ระยะเวลาที'บริ ษัทจัดการกําหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ'งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนีตY ามความจําเป็ นและความเหมาะสม
โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที'บริ ษัทจัดการแจ้ งนี Yแล้ ว และ/หรื อได้ ดําเนินการตามข้ อตกลงที'ได้ ระบุไว้ ในคําขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคําสัง' ซื Yอ/ สับเปลี'ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริ การ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที'จ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินที'ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนันY ได้ เพื'อให้ สอดคล้ องกับ
เกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที'เกี'ยวข้ อง ทังนี
Y Y ต้ องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื'นใดอันเป็ นการป้ องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทําให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ'มขึ Yน หากมีการดําเนินการที'สอดคล้ อง
กับกฎหมายต่างประเทศที'เกี'ยวข้ องข้ างต้ น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจําเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทําเพื'อหลีกเลี'ยงมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนมี
การดําเนินการที'ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที'เกี'ยวข้ องอันจะทําให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที'จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคาร
ตามที'กล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึ'งในทางปฏิบตั ิบริ ษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที'เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคล
ตามที'กฎหมายต่างประเทศที'เกี'ยวข้ องกําหนด)เท่านันY
ทังนี
Y Y ในกรณีที'กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ'มเติมข้ อกําหนดเพื'อรองรับการดําเนินการตามที'บริ ษัทจัดการได้ สงวนสิทธิไว้ ข้างต้ น บริ ษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที'เกี'ยวข้ อง)
จะดําเนินการตามข้ อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดําเนินการอื'นใดที'ราชการกําหนด โดยไม่
จําเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
3. การซือU ขายกรมธรรม์ ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุน
ผู้ลงทุนที'ซื Yอกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื Yอหน่วยลงทุนของกองทุนนี Yควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ ภายหลังการเสนอขายครังY แรก โดยติดต่อ
กับบริ ษัทประกันชีวิต หรื อตัวแทนที'บริ ษัทประกันชีวิตกําหนด ทังY นี Y การซื Yอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบตั ิที'แตกต่าง
ไปจากการซื Yอขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที'ซื Yอกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน
อนึ'ง บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะยกเลิกการให้ บริ การซื Yอขายกรมธรรม์ชีวิตควบหน่วยลงทุนได้ โดยขึนY อยู่กับดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ซึ'งบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกรายและ/หรื อผู้ลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน โดยบริ ษัทจัดการจะปิ ดประกาศไว้ ในที'เปิ ดเผย ณ ที'ทําการของบริ ษัทจัดการ
และบริ ษัทประกันชีวิต รวมถึงเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที'เริ' มปิ ด
ประกาศดังกล่าว
ข้ อกําหนดเกี'ยวกับการซื Yอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน มีดงั นี Y
3.1 มูลค่าขันตํ
Y 'าของการสัง' ซื Yอหน่วยลงทุน มูลค่าขันตํ
Y 'าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั Y 'า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขนตํ
ั Y 'า
เนื'องจากการซื Yอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีข้อกําหนดที'เกี'ยวข้ องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละ
กองทุน การดําเนินการสับเปลี'ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้ จ่ายที'เกี'ยวข้ องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้ น ดังนันY การสัง' ซื Yอขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงมีข้อกําหนดในเรื' องมูลค่าขันตํ
Y 'าของการสัง' ซื Yอหน่วยลงทุน มูลค่าขันตํ
Y 'าของการสัง' ขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขันตํ
Y 'าของการ
สัง' ขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั Y 'า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั Y 'า ซึ'งอาจแตกต่างจากการซื Yอขายหน่วยลงทุนเพียงอย่าง
เดียว ผู้ลงทุนที'ซื Yอกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้ อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื'อนไขที'ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
และเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ชีวิตควบหน่วยลงทุนซึง' จัดทําโดยบริ ษัทประกันชีวิต
3.2 การซื Yอหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต:
ผู้ลงทุนสามารถซื Yอหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทประกันชีวิต หรื อตัวแทนที'บริ ษัทประกันชีวิตกําหนด
โดยชําระเป็ นเงินสด แคชเชียร์ เช็ค หรื อเช็คส่วนบุคคล ที'สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที'บริ ษัทประกันชีวิตกําหนด ทังนี
Y Y บริ ษัท
ประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขันY ตํ'าในการสัง' ซือY หน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสัง' ซือY หน่วยลงทุน วิธีการในการสัง' ซือY วิธีการชําระเงินเพิ'มเติม
ตามที'ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรื อเอกสารการขายที'ผ้ ูลงทุนได้ รับจากบริ ษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสัง' ซื Yอจะต้ องอยู่ภายใต้ กรอบ
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลคอร์ อโลเคชัน -
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ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที'กําหนดไว้ ในโครงการ โดยคําสัง' ซื Yอหน่วยลงทุนจะมีผลเมื'อบริ ษัทจัดการได้ รับเอกสารและได้ รับชําระเงินครบถ้ วนจาก
บริ ษัทประกันชีวิตแล้ ว
บริ ษัทจัดการ หรื อบริ ษัทประกันชีวิตในกรณีของการสัง' ซื Yอกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจปฏิเสธคําสัง' ซื Yอหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที'ซื Yอกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสัง' ดังกล่าวอาจเข้ าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรื อการก่อการร้ าย หรื อเข้ าข่ายบุคคลที'บริ ษัทประกันชีวิต
สงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน
บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation note) ให้ แก่บริ ษัทประกันชีวิต ภายใน 15 วันทําการนับตังแต่
Y วนั ถัดจากวันที'
สัง' ซื Yอหน่วยลงทุน ทังนี
Y Y บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ออกและจัดส่งใบยืนยันการสัง' ซื Yอหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนภายใน 30 วันทําการนับตังแต่
Y วนั ถัดจากวันที'สงั' ซื Yอดังกล่าว
3.3 การขายคืนหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนที'ซือY กรมธรรม์ ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรู ปแบบกรมธรรม์ ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัท
ประกันชีวิต โดยผู้ลงทุนที'ซื Yอกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทประกันชีวิตได้ ตามจํานวนขันY ตํ'าและเงื'อนไขที'
ระบุในกรมธรรม์ ซึง' อาจแตกต่างจากจํานวนขันตํ
Y 'าที'กําหนดไว้ สําหรับการสัง' ขายคืนหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
การรับซื Yอคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริ ษัทประกันชีวิตอาจส่งคําสัง' ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจําทุกเดือนเพื'อนําเงินค่าขายคืนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการ
และค่าธรรมเนียมการบริ หารกรมธรรม์ ซึง' มูลค่าดังกล่าวอาจตํ'ากว่าที'ระบุไว้ ในโครงการจัดการ โดยบริ ษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้ จ่ายดังกล่าวและจัดส่ง
ให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนอย่างน้ อยปี ละ 1 ครังY ทังY นี Y ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้ จ่ายล่าสุดได้ ทางโทรศัพท์ หรื อช่องทางอื'นที'บริ ษัทประกันชีวิตจะ
เปิ ดเผยเพิ'มเติมในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริ ษัทประกันชีวิตอาจกําหนดเงื'อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เพิ'มเติมตามที'กําหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรื อเอกสารในการขาย ที'ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับจากบริ ษัทประกันชีวิต ภายใต้ กรอบระยะเวลาการรับ
ซื Yอคืนหน่วยลงทุนที'บริ ษัทจัดการกําหนดในหนังสือชีชY วน และคําสัง' ขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื'อบริ ษัทจัดการได้ รับเอกสารหลักฐานจากบริ ษัทประกัน
ชีวิตครบถ้ วนแล้ ว ทังนี
Y Y ผู้ถือหน่วยลงทุนที'ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยใช้ แบบฟอร์ มของบริ ษัทประกันชีวิต ตามจํานวน
ขันตํ
Y 'าและเงื'อนไขที'ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation note) ให้ แก่บริ ษัทประกันชีวิต ภายใน 15 วันทําการนับตังแต่
Y วนั ถัดจากวันที'สงั'
ขายคืนหน่วยลงทุน ทังY นี Y บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้จัดส่งใบยืนยันการสัง' ขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนภายใน 30 วันทําการนับตังแต่
Y วนั ถัดจากวันที'สงั' ขายคืนดังกล่าว
การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีการขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนซึ'งเป็ นบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยรายชื'อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) บริ ษัทจัดการจะชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ กับบริ ษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทําการนับตังแต่
Y วนั ถัดจากวันที'คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคา
หน่วยลงทุน ทังY นี Y เพื'อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริ ษัทประกันชีวิตมีหน้ าที'ต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที'ได้ รับ
จากบริ ษัทจัดการให้ กับผู้ลงทุนที'ซื Yอกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตังแต่
Y วนั ถัดจากวันที'คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมีวิธีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ'งเป็ นไปตามที'บริ ษัทประกันชีวิตกําหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน
ระยะเวลาชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตังแต่
Y วนั ถัดจากวันที'คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน
ดังกล่าว โดยบริ ษัทจัดการจะไม่นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที'มีลกั ษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที'เกี'ยวข้ องในต่างประเทศ ซึง' จะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา
3.4 การสับเปลี'ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริ ษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขันY ตํ'า จํานวนเงินคงเหลือขันY ตํ'า และเงื'อนไขที'ระบุไว้ ใน
กรมธรรม์ โดยส่งคําสัง' ตามแบบฟอร์ มที'บริ ษัทประกันชีวิตกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที'บริ ษัทประกันชีวิตกําหนดไว้ เท่านันโดยต้
Y
องเป็ นการทํารายการผ่านบริ ษัทประกันชีวิต
การสับเปลี'ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที'บริ ษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ'ง (กองทุนเปิ ดต้ นทาง) เพื'อซื Yอหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ' ง (กองทุนเปิ ดปลายทาง) ให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื'อนไขที'ระบุไว้ ในกรมธรรม์ ประกันชีวิต และเอกสารการขาย
กรมธรรม์ โดยบริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้ นทาง ซึ'งได้ หกั ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
เพื'อนําไปชําระค่าซื Yอหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดปลายทาง
ทังนี
Y Y การดําเนินการสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ ดงั นี Y
(1) การสับเปลี'ยนกองทุน คือ การสับเปลี'ยนจากกองทุนเปิ ดต้ นทางกองหนึ'งไปกองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึ'งหรื อหลายกองทุน
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลคอร์ อโลเคชัน -
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(2) การสับเปลี'ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี'ยนกองทุนเป็ นประจําตามคําสัง' ที'ผ้ ูถือหน่วยลงทุนระบุให้ มีการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้ นทาง
กองทุนหนึ'งเพื'อไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลายทางอีกกองทุนหนึ'งหรื อหลายกองทุนตามเงื'อนไขที'ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี'ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทกุ ไตรมาสตามปี กรมธรรม์ให้ มีสดั ส่วนการลงทุนเป็ นไปตามที'ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ได้ แสดงความประสงค์
บริ ษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี'ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชั'วคราว และ/หรื อถาวรในกรณีที'บริ ษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์หรื อมี
ผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อกรณีที'จํานวนที'ขายคืนหน่วยลงทุนต้ นทางตํ'ากว่าจํานวนขันY ตํ'าที'บริ ษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี'ยน
หน่วยลงทุน
บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ออกและจัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการ นับแต่วันที'ได้
ดําเนินการสับเปลี'ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ บริ ษัทประกันชีวิต จะจัดส่ง
รายงานยืนยันการรับคําสัง' ครังY แรก หรื อ สรุปส่งเป็ นรายงานอย่างน้ อยปี ละ 1 ครังY แล้ วแต่กรณี ทังนี
Y Y ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการ
ลงทุนได้ ทางโทรศัพท์ตามที'บริ ษัทประกันชีวิตกําหนด
3.5 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
กรณีที'ผ้ ูถือหน่วยลงทุนสัง' ซื Yอ/ขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation
note) ให้ แก่บริ ษัทประกันชีวิต ภายใน 15 วันทําการนับตังแต่
Y วนั ถัดจากวันที'สงั' ซื Yอหรื อขายคืนหน่วยลงทุน ทังY นี Y บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ออกใบยืนยัน
การสัง' ซื Yอหรื อขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการนับตังแต่
Y วนั ถัดจากวันที'สงั' ซื Yอ
หรื อขายคืนดังกล่าว
3.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนี Yเพียงอย่างเดียว ดังต่อไปนี Y
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี'ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทังสิ
Y Yน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําเป็ นหลักประกัน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันในการยกเลิกการทํากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วันหลังจากวันที'ได้ รับกรมธรรม์จากบริ ษัทประกันชีวิต โดยบริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดําเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการในส่วน
ของการลงทุนในหน่วยลงทุนตามราคาขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันที'บริ ษัทจัดการได้ รับคําสัง' ขายคืนและได้ ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ ว
(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนี Yเพียงอย่างเดียว เนื'องจากบริ ษัท
ประกันชีวิตจะทําหน้ าที'เป็ นตัวแทนในการรวบรวมและนําส่งคําสัง' ซื Yอและขายคืนหน่วยลงทุนไปยังบริ ษัทจัดการในนามของบริ ษัทประกันชิวิตโดยไม่
เปิ ดเผยชื'อที'แท้ จริ งของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus account) เช่น การได้ รับข้ อมูลกองทุนอาจล่าช้ ากว่าได้ รับจากบริ ษัทจัดการโดยตรง เป็ นต้ น
3.7 การจัดส่งรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(1) การจัดส่งรายงาน 6 เดือน และรายงานประจําปี ของกองทุน
บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงาน 6 เดือน และรายงานประจําปี ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หลังจากที'ได้ รับ
ข้ อมูลหรื อเอกสารดังกล่าวจากบริ ษัทจัดการ (ถ้ ามี)
(2) รายงานแสดงสถานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริ ษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทังY นี Y ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินดังกล่าวได้ ทาง
โทรศัพท์ หรื อช่องทางอื'นที'บริ ษัทประกันชีวิตกําหนด หรื อร้ องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ'มเติมจากบริ ษัทประกันชีวิตได้ ไม่เกินเดือนละ 1 ครังY โดยไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม
4. บริ ษัทจัดการจะมีวิธีปฏิบัติและ/หรื อวิธีดําเนินการดังต่ อไปนี U เพือให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามกฏเกณฑ์ ของกองทุนต่ างประเทศทีกองทุนหลักไป
ลงทุน โดยถือว่ าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่ วยลงทุนแล้ ว
ในกรณีที'บริ ษัทจัดการพบว่ามีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายใด ถือครองหน่วยลงทุนตังแต่
Y ร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที'จําหน่ายได้ แล้ วทังY หมดของกองทุน บริ ษัท
จัดการจะรายงานการถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าว และนําส่งข้ อมูลส่วนตัวหรื อข้ อมูลอื'นที'เกี'ยวข้ องของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังผู้มีอํานาจหน้ าที'ของกองทุน
ต่างประเทศโดยพลัน ซึ'งได้ แก่ ชื'อ ประเภทของผู้ลงทุน แหล่งที'มาของเงินลงทุน (เช่น รายได้ หรื อเงินสะสม เป็ นต้ น) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนา
หนังสือเดินทาง รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องนําส่งเอกสารหลักฐานแสดงที'อยู่ของผู้ถือหน่วยลงทุนที'ออกโดยหน่วยงานหรื อองค์กรอื'นที'เชื'อถือได้ ซึ'งมิใช่บริ ษัท
จัดการ (เช่น บิลค่าสาธารณูปโภค บิลค่าโทรศัพท์ บิลบัตรเครดิต ที'มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ'งแสดงที'อยู่เดียวกันกับบัตรประชาชนหรื อหนังสือเดินทาง เป็ นต้ น)
และ/หรื อข้ อมูลอื'นใดที'เกี'ยวกับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที'ผ้ รู ับมอบหมายงานด้ านการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรื อกองทุนต่างประเทศร้ องขอ ให้ กับบริ ษัทจัดการ
ทังY นี Y ผู้รับมอบหมายงานด้ านการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรื อกองทุนต่างประเทศอาจส่งต่อข้ อมูลดังกล่าวให้ กับหน่วยงานราชการที'เกี'ยวข้ องหรื อกํากับดูแล
กองทุนต่างประเทศ พนักงานเจ้ าหน้ าที' ศาล หรื อ ตามกฎหมายของประเทศที'เกี'ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับการยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลคอร์ อโลเคชัน -
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หน้ า 40
อย่ า งไรก็ ดี บริ ษั ท จัดการขอสงวนสิท ธิ ในการเปลี'ยนแปลงหลัก เกณฑ์ เกี' ยวกับการรายงานหรื อนํ าส่งข้ อมูลส่วนตัวของผู้ถือหน่ วยลงทุนข้ า งต้ น ให้ กับผู้รับ
มอบหมายงานด้ านการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรื อผู้มีอํานาจหน้ าที'ของกองทุนต่างประเทศ เพื'อให้ สอดคล้ องกับการเปลี'ยนแปลงหลักเกณฑ์หรื อวิธีการของ
ผู้รับมอบหมายงานด้ านการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรื อกองทุนต่างประเทศในภายหลัง (ถ้ ามี) ซึง' จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยปิ ดประกาศ ณ
สํานักงานของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื Yอคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทังY นี Y หากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด
ปฏิเสธการให้ ข้อมูลหรื อเอกสารเพิ'มเติมตามที'ผ้ ูรับมอบหมายงานด้ านการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรื อกองทุนต่างประเทศร้ องขอภายในเวลาที'เหมาะสม
ตามแต่บริ ษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร หรื อมีพฤติกรรมเข้ าข่ายและ/หรื อมีความผิดตามกฎหมายอันมีผลทําให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
ของผู้รับมอบหมายงานด้ านการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรื อกองทุนต่างประเทศได้ จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีเจตนากระทําผิดเงื'อนไขตามที'ระบุไว้ ในโครงการ
จัดการ ซึ'งบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะระงับหรื อหยุดให้ บริ การและดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรั บทราบและให้ ความยินยอมแก่บริ ษัทจัดการไว้ ล่วงหน้ า อีกทังY ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถนําเรื' องดังกล่าวมาใช้ เป็ นสิทธิ เรี ยกร้ องความ
เสียหายจากเหตุดงั กล่าวจากบริ ษัทจัดการได้ แต่อย่างใด
5. การเปลียนแปลงดัชนีชีวU ัด (Benchmark)
กองทุนมีการเปลี'ยนเปลงดัชนีชี Yวัด (Benchmark)
จากเดิม
1. ดัชนีBloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Value Unhedged USD สัดส่วน (%):70.00
2. ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD สัดส่วน (%):30.00
เปลียนเป็ น
1. ดัชนี Bloomberg Global Aggregate Total Return Value Unhedged USD สัดส่วน (%): 70.00
2. ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD สัดส่วน (%):30.00
เนื องจาก กองทุนได้ มีการแก้ ไขเพิ'มเติมโครงการจัดการกองทุนเพื'อให้ มีความเป็ นปั จจุบนั และสอดคล้ องกับการเปลี'ยนแปลงดัชนีชีวY ดั (Benchmark) ของ
กองทุนหลัก โดยมีผลตังแต่
Y วนั ที' 10 พฤษภาคม 2565 เป็ นต้ นไป

ข้ อมูล ณ วันที 1 ธันวาคม 2565
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