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สรุ ปข้ อมูลกองทุนรวม
1. ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทโครงการ :

กองทุนรวมเพือการออมทีเน้ นลงทุนในต่างประเทศ และเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ซึงเป็ นกองทุนรวมตราสารทุน
(Equity fund) สําหรับผู้ลงทุนทัวไป (retail fund) ประเภทรับซื :อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน :
1. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีมีเป้ าหมายให้ ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่ตํากว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชือ Baillie Gifford
Worldwide Long Term Global Growth Fund, Class B USD Acc (“กองทุนหลัก”) ซึงมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทัวโลกซึงเป็ นหุ้นทีมีศกั ยภาพในการ
เติบโตสูงและจดทะเบียนซื :อขายในตลาดหลักทรัพย์ทีมีการกํากับดูแลโดยทางการ (Regulated Market) ทังนี
: : กองทุนหลักดังกล่าวบริ หารจัดการโดยบริ ษัท
Baillie Gifford Worldwide Funds PLC แ ล ะ เป็ น ก อ งทุ น รว ม ที จั ด ตั :ง ต า ม ระ เบี ย บ ข อ ง UCITS (Undertakings for Collective Investment in
Transferable Securities) ภายใต้ การกํากับดูแลของธนาคารกลางประเทศไอร์ แลนด์ (Central Bank of Ireland) ซึงเป็ นสมาชิกสามัญของ International
Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้ เป็ นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
บริ ษัทจัดการจะลงทุนในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐเป็ นสกุลเงินหลัก และกองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน เช่น สกุลเงินเหรี ยญ
สหรัฐ สกุลเงินยูโร สกุลเงินปอนด์ สกุลเงินฟรังก์สวิส สกุลเงินเยน ดอลลาร์ สิงคโปร์ เป็ นต้ น ทังนี
: : บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงสกุลเงินหลักเป็ น
สกุลเงินอืนใดนอกเหนือจากสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงสกุล
เงินทีใช้ ในการซื :อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึงบริ ษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสําคัญ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริ ษัทจัดการ หรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ องให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน
อนึง กองทุนหลักข้ างต้ นมีการเสนอขายในหลาย Class ซึงสามารถลงทุนได้ ทัง: ผู้ลงทุนทัวไป และ/หรื อผู้ลงทุนสถาบัน โดยแต่ละ Class ของหน่วยลงทุน
อาจมีความแตกต่างกันในเรื องของนโยบายการจัดสรรกําไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรื อคุณสมบัติของผู้ลงทุน เป็ นต้ น ซึงบริ ษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกลงทุนใน Class B USD Acc (เป็ น Class ทีเสนอขายให้ กบั ผู้ลงทุนสถาบัน ซื :อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปั นผล)
อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลียนแปลงประเภทของหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมในภายหลังก็ได้ ทัง: นี : เพือประโยชน์ของ
ผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ซึงบริ ษัทจัดการจะแจ้ งผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการหรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ที
เกียวข้ องให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน (รายละเอียดของประเภทของ Share classes สามารถดูเพิมเติมได้ จากหนังสือชี :ชวนของกองทุนหลัก
จากเว็บไซต์ของกองทุนหลัก)
2. สําหรับเงินลงทุนส่วนทีเหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี : ตราสารทุน ตราสารกึงหนีก: ึงทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรื อเงินฝากธนาคาร ทีเสนอขาย
ทังในประเทศและ/หรื
:
อต่างประเทศ และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริ ษัททีไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และ/หรื อ ตราสาร
ทีมีสญ
ั ญาซื :อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured note) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
นอกจากนี : กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีท: ีมีอนั ดับความน่าเชือถือตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรื อตราสารหนีท: ีไม่ได้ รับการ
จัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated) โดยมีสดั ส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมือรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้ อยละ 20 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3. กองทุนไทยจะทําสัญญาซื :อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพือป้ องกันความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนเงิน (Foreign Exchange Rate Risk) เกือบทัง: หมด
โดยไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ณ ขณะทีทําสัญญาซื :อขายล่วงหน้ าเพือป้ องกันความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศหรื อลงทุนในกองทุนหลักต่างประเทศเพิมเติม อย่างไรก็ดี ในกรณี ทีสถานการณ์ การลงทุนในต่างประเทศเกิดเหตุการณ์ ไม่ปกติ เช่น ภาวะ
ตลาดทีกองทุนหลักลงทุนหรื อมีไว้ มีความผันผวน เป็ นต้ น หรื อในกรณีทีมีผ้ ูถือหน่วยลงทุนสังซื :อหรื อขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนมาก และ/หรื อในกรณี
เกิดเหตุสุดวิสัยหรื อมีเหตุผลทีจําเป็ นและสมควร หรื อสาเหตุอืนใดทีอยู่นอกเหนือการควบคุม กองทุนอาจดํารงสัดส่วนการป้ องกันความเสียงจากอัตรา
แลกเปลียนน้ อยกว่าร้ อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศหรื ออาจมีสดั ส่วนเกินมูลค่าความเสียงเป็ นการชัวคราวได้ นอกจากนี : กองทุนอาจเข้ าทํา
สัญญาซื :อขายล่วงหน้ าเพือเพิมประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน (efficient portfolio management) โดยขึน: อยู่กับดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ เช่น การ
ทํา สัญ ญาสวอปและ/หรื อสัญ ญาฟอร์ เวิร์ด ที อ้ า งอิงกับ อัต ราแลกเปลี ยน/ด้ านราคาตราสาร/อัต ราดอกเบีย: ซึงพิ จารณาจากสภาวะการณ์ ของตลาด
กฎระเบียบ หรื อข้ อบังคับ และปั จจัยอืนๆ ทีเกียวข้ อง เช่น แนวโน้ มและทิศทางราคาของหลักทรัพย์ทีลงทุน การออกสัญญาซื :อขายล่วงหน้ าทีอ้ างอิงกับดัชนี
อ้ างอิง การคาดการณ์ เหตุการณ์ ทีอาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสําคัญ ของกองทุน และค่าใช้ จ่ายในการเข้ าทําธุรกรรมสัญญาซือ: ขายล่วงหน้ า
เป็ นต้ น
4. กองทุนหลักอาจเข้ าทําสัญญาซื :อขายล่วงหน้ า (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือป้ องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียน และ/หรื อเพือวัตถุประสงค์ใน
การลงทุน และ/หรื อเพือเพิมประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยขึ :นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนหลัก
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลโกรทเพือการออม -
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5. ในกรณีทีบริ ษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรื อการลงทุนในกองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth
Fund (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรื อผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็ นไป
ตามทีคาดไว้ หรื อไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้ อีกต่อไป หรื อกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการกระทําผิดตามความเห็นของ
หน่วยงานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรื อเมือเกิดเหตุการณ์หรื อคาดการณ์ได้ ว่าจะเกิดการเปลียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้ การ
ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็ นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็ น เป็ นต้ น และ/หรื อในกรณีทีกองทุนหลักได้ เลิกโครงการในขณะทีบริ ษัทจัดการยังดําเนินการ
บริ หารและจัดการลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรี โกลบอลโกรทเพือการออม
เมือปรากฏกรณีตามข้ อ 5. ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะดําเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุน
ต่างประเทศดังกล่าวจะต้ องมีนโยบายการลงทุนทีสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และ/หรื อนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลโกรทเพือการ
ออม และมีคุณ สมบัติตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยอาจเป็ นกองทุนทีบริ หารและจัดการลงทุนโดยบริ ษัท Baillie Gifford
Worldwide Funds PLC. หรื อไม่ก็ได้ และในการโอนย้ ายกองทุนดังกล่าว บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครัง: เดียว หรื อทยอยโอนย้ ายเงินทุน ซึง
อาจส่งผลให้ ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ ซงหน่
ึ วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุนก็ได้
หากเกิดกรณีใด ๆ ทีทําให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
เลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิ ดกรุงศรี โกลบอลโกรทเพือการออม โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดยจะดําเนินการ
จําหน่ายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินทีเหลืออยู่ของกองทุน เพือคืนเงินตามจํานวนทีรวบรวมได้ หลังหักค่าใช้ จ่ายและสํารองค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องของกองทุน
(ถ้ า มี ) ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อหน่ ว ยลงทุ น ตามสัด ส่ ว นจํ า นวนหน่ ว ยลงทุน ที ถื อครองต่ อจํ า นวนหน่ ว ยลงทุน ที จํ าหน่ ายแล้ ว ทัง: หมดของกองทุน ทัง: นี : หากมี ก าร
ดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน และประกาศไว้ ทีสํานักงานของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรื อเว็บไซต์
ของบริ ษัทจัดการ
6. ในกรณี ทีกองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่ตํากว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงใน
ลักษณะใดลักษณะหนึงดังต่อไปนี : บริ ษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึงลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็ นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลักนัน:
เงือนไข ในกรณีทีกองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี :
(1) แจ้ งเหตุทีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้ อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ทีดีทีสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีมีการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทุนหลักทีปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีมีการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทุนหลักทีปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีดําเนินการแล้ วเสร็ จ
(4) เปิ ดเผยข้ อมูล เกียวกับ การดํ าเนิ น การของกองทุนรวมตาม (1) ต่ อผู้ที สนใจจะลงทุน เพื อให้ ผ้ ูที สนใจจะลงทุน รั บ รู้ และเข้ าใจเกียวกับ สถานะของ
กองทุนรวม และบริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ บคุ ลากรทีเกียวข้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการดําเนินการดังกล่าวด้ วย
อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้ อ (2) บริ ษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
7. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืน หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอืน ตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ ลงทุนได้
8. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้ เป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรื อ
กองทุนรวมทีมีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรื อหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรื อสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทําให้
ระดับความเสียงของการลงทุน (risk spectrum) เพิมขึน: ทัง: นี : ให้ เป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึงขึน: อยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็ นไปเพือ
ประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึง บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน ก่อนดําเนินการเปลียนแปลง
ประเภทกองทุนรวมดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื :อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
9. ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริ ษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนีร: วมด้ วย ทัง: นี : โดยจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ทีจดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(3) ช่วงระยะเวลาทีต้ องใช้ ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนืองจากได้ รับคําสังขายคืน หรื อสับเปลียนหน่วยลงทุน หรื อเพือรอการลงทุน ทังนี
: : ต้ องไม่
เกินกว่า 10 วันทําการ

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลโกรทเพือการออม -
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ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 3
สรุ ปข้ อมูลสําคัญทีผู้ลงทุนควรทราบเกียวกับกองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก)
ชือกองทุน:

Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund

ลักษณะเฉพาะของ
Class B USD Acc:

(1) เป็ น Class ทีเสนอขายให้ กบั นักลงทุนสถาบัน
(2) ทําการซื :อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ และไม่มีการจ่ายเงินปั นผล

วันทีจดทะเบียนกองทุน:

10 สิงหาคม 2559

นโยบายการลงทุน:

กองทุ น จะพยายามบรรลุ วัต ถุป ระสงค์ ข องการลงทุน โดยกระจายการลงทุน ในตราสารทุ น ด้ ว ยการถื อ ครอง
หลั ก ทรั พ ย์ ร ะหว่ า ง 30 ถึ ง 60 ตั ว ซึ งจดทะเบี ย นซื อ: ขายในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ที มี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลโดยทางการ
(Regulated Market) อย่างน้ อย 1 แห่ง
ตราสารทุนทีกองทุนลงทุนส่วนใหญ่จะประกอบด้ วยหุ้นสามัญและหลักทรัพย์ทีเปลียนมือได้ อืน ๆ เช่น ตราสารทีมี
สิท ธิ ในการแปลงสภาพเป็ นหุ้น สามัญ (Convertible Securities) ตราสารบุริมสิท ธิ (Preferred Securities) ตรา
สารบุริมสิทธิทีมีสิทธิในการแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ (Convertible Preferred Securities) ใบสําคัญแสดงสิทธิที
จะซื :อหุ้นสามัญ (Warrants) และสิทธิในการซื :อหุ้นออกใหม่ (Rights) ตราสารทุนทีกองทุนลงทุนไม่ได้ เลือกมาจาก
กลุ่มอุตสาหกรรมใดหรื อประเทศใดเป็ นการเฉพาะ ซึงโดยปกติ จะมี มูลค่ าตามราคาตลาดมากกว่า 4 พัน ล้ า น
ดอลลาร์ สหรัฐฯ ณ ขณะทีลงทุน
กองทุนมีกลยุทธ์ การลงทุนในตราสารทุน ทัวโลกทีจดทะเบียนซือ: ขายในตลาดหลักทรั พย์ ทีมีการกํากับดูแลโดย
ทางการ (Regulated Market) โดยมุ่งหวังที จะสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุน ที แข็งแกร่ งในระยะยาว หุ้น ที มี
ศักยภาพในการเติบโตสูงจะถูกคัดเลือกเป็ นรายตัวจากทีมผู้จดั การกองทุนทีมีความเชียวชาญโดยอาศัยผลงานวิจยั
ทีจัดทําขึ :นเองและทีจัดทําโดยทีมการลงทุนอืนของ Baillie Gifford
เงินสดถือเป็ นองค์ประกอบส่วนทีเหลือสําหรับการลงทุนของกองทุน โดยกองทุนอาจถือครองเงินสดในรูปของเงิน
ฝากธนาคาร นอกจากนี : กองทุนอาจถือครองตราสารทีเทียบเท่าเงินสดเป็ นครัง: คราว ได้ แก่ ตราสารหนีภ: าคเอกชน
ระยะสัน: (Commercial Paper) ตั}ว เงิน ที ธนาคารรั บ รอง (Banker's Acceptance) บัต รเงิ น ฝาก (Certificate of
Deposits) ตลอดจนหลักทรัพย์ทีออกโดยรัฐบาล หรื อองค์การระหว่างประเทศทีมีลกั ษณะเหนือรัฐ (Supranational
Organization) ใดๆ โดยที หลักทรั พย์ เหล่ านี จ: ะต้ องจดทะเบี ยนซือ: ขายใน Regulated Market และได้ รับ การจัด
อันดับความน่าเชือถืออยู่ในระดับทีลงทุนได้ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือทีได้ รับการยอมรับ เงินฝากและ
ตราสารทีเที ยบเท่าเงินสดที ถือโดยกองทุนจะไม่เกิน ร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์ สิน สุทธิ ของกองทุน แต่ในกรณี
สถานการณ์ไม่ปกติ (เช่น ในภาวะทีตลาดมีความไม่แน่นอนสูง) กองทุนอาจถือครองเงินสดและตราสารทีเทียบเท่า
เงินสดในสัดส่วนทีเกินกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้
กองทุน อาจลงทุน ในหลักทรั พย์ ของกลุ่มประเทศตลาดเกิ ด ใหม่ ไม่เกิน ร้ อยละ 50 ของมูล ค่ าทรั พย์ สิ น สุท ธิ ของ
กองทุน
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน รวมถึงกองทุนประเภท Exchange Traded Funds ไม่เกินร้ อย
ละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึงจะต้ องมีวตั ถุประสงค์และนโยบายในการลงทุนทีใกล้ เคียงกับกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื :อขายล่วงหน้ าเพือลดความเสียงจากอัตราแลกเปลียน (Currency Forwards) แต่จะ
ไม่ถือเงินตราต่างประเทศเพือการลงทุนแบบเชิงรุ ก ทัง: นี : การลงทุนในสัญญาซื :อล่วงหน้ าดังกล่าว มีวัตถุประสงค์
เพือเพิมประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน
(สามารถดู รายละเอี ยดของนโยบายการลงทุ นเพิ มเติ มได้ จากหนั งสือชี$ ชวนของกองทุ น Baillie Gifford
Worldwide Long Term Global Growth Fund)

ดัชนีชีวH ัด (Benchmark):

MSCI All Country World Index

อายุโครงการ:

ไม่กําหนด

บริษัทจัดการกองทุน:

Baillie Gifford Worldwide Funds PLC

ผู้เก็บรั กษาทรั พย์ สินของกองทุน:

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

เว็บไซต์ :

สามารถดูข้อมูลหนังสือชี :ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอืนเพิมเติมได้ ทีเว็บไซต์: www.bailliegifford.com

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลโกรทเพือการออม -
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หน้ า 4
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของกองทุนหลัก Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund, Class B USD Acc *
1. ค่ าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากผู้ซือH หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่มี

(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื :อคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี

2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (ร้ อยละต่ อปี ของมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิของกองทุนรวม)
(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ

0.62%

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอืนๆ

0.05%

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทังหมด
:

0.67%

* กองทุนหลักอาจเพิมเติมหรื อเปลียนแปลงการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้
หมายเหตุ:
(1) ข้ อความในส่วนของกองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund ได้ ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนทีสําคัญ และจัดแปลมาจาก
ต้ นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน: ในกรณีทีมีความแตกต่างหรื อไม่สอดคล้ องกับต้ นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ ถือตามต้ นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
(2) ในกรณีทีกองทุนหลักมีการแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการซึงบริ ษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะแก้ ไขเพิมเติมโครงการให้
สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลโกรทเพือการออม -
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ข้ อมูลการลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุน
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund, Class B USD Acc (กองทุนหลัก)

หมายเหตุ :
(1) ทีมา : Factsheet ของกองทุนหลัก ณ วันที 30 กันยายน 2565
(2) ผลตอบแทนในอดีตของกองทุนรวมมิได้ เป็ นสิงยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลโกรทเพือการออม -
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2. การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่ วยลงทุน
ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
3. ลักษณะทีสําคัญของกองทุนรวม
กองทุนรวมเพือการออม และเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ซึงเป็ นกองทุนรวมตราสารทุน (Equity fund) ทีเน้ นลงทุนแบบมีความเสียงต่างประเทศ
4. ผลตอบแทนที)ผ้ ูลงทุนจะได้ รับจากเงินลงทุน
- โอกาสทีจะได้ รับจากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนืองมาจากมูลค่าทีเพิมขึ :นของหลักทรัพย์ทีลงทุน โดยจะได้ รับเมือผู้ถือหน่วยลงทุนมีการสังขายคืน
หน่วยลงทุน ทังนี
: : กรณีลกู ค้ าทีเป็ นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษี จากกําไรส่วนเกินดังกล่าว
- โอกาสทีจะได้ รับเงินปั นผลจากการลงทุน ซึงกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั นผล โดยจะจ่ายได้ เมือกองทุนมีกําไรสะสมและจะต้ องไม่ทําให้ กองทุนมีผลขาดทุน
สะสมในรอบระยะเวลาบัญชีทีมีการจ่ายเงินปั นผลนัน: ทัง: นี : การจ่ายเงินปั นผลของกองทุนในแต่ละครัง: จะเลือกจ่ายให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึง
ดังต่อไปนี :
(1) จ่ายจากเงินปั นผลหรื อดอกเบี :ยรับทีได้ รับจากทรัพย์สินของกองทุน
(2) จ่ายได้ ไม่เกินร้ อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรื อกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีทีจะจ่ายเงินปั นผลนัน: แล้ วแต่จํานวนใดจะตํากว่า
อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่จ่ายเงินปั นผล หากกรณี เกณฑ์ทีใช้ พิจารณาดังกล่าวข้ างต้ นในแต่ละงวดบัญชีทีจะจ่ายเงินปั นผลน้ อยกว่า 0.25
บาทต่อหน่วย
5. จํานวนเงินทุนโครงการล่ าสุด
3,000 ล้ านบาท (หรื อ จํานวน 300 ล้ านหน่วย)
6. วิธีการสังซือH ขายคืน และสับเปลียนหน่ วยลงทุน
(1) วิธีการสังซือH หน่ วยลงทุน
ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี :ชวน ใบคําสังซื :อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน ได้ ทีบริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื :อคืนหน่วย
ลงทุน หรื อดาวน์โหลดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทีเปิ ดให้ บริ การ ทังนี
: : สําหรับผู้ลงทุนทีสังซื :อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมเป็ นครัง: แรก บริ ษัท
จัดการจะจัดให้ มีค่มู ือการลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม ซึงผู้ลงทุนมีหน้ าทีต้ องศึกษาและปฏิบตั ิตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในคู่มือการลงทุนในกองทุน
รวมเพือการออมอย่างเคร่งครัด เพือให้ ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากการลงทุนในกองทุนอย่างถูกต้ อง
(1.1) การเปิ ดบัญชีกองทุน
(1.1.1) การเปิ ดบัญชีกองทุนผ่ านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือH คืนหน่ วยลงทุน
สําหรับผู้ทีไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ ผู้สงซื
ั :อจะต้ องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการ เพือประโยชน์ใน
การติดต่อทํารายการซื :อ ขาย และสับเปลียนหน่วยลงทุน โดยผู้สงซื
ั :อต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
อย่างถูกต้ องครบถ้ วนและตามความเป็ นจริ ง พร้ อมทังแนบเอกสารประกอบการเปิ
:
ดบัญชี ดังนี :
เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึงลงนามรับรองความถูกต้ อง
หรื อเอกสารอืนใดทีบริ ษัทจัดการกําหนดเพิมเติม

กรณีนิติบุคคล
ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ข) สําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
ค) ตัวอย่ า งลายมื อชือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามและหรื อผู้ มี
อํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและเงือนไขการลงนาม
ง) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติ
บุคคล
จ) หนังสือมอบอํานาจในกรณี ผ้ ูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ไม่ได้ เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามทีระบุในหนังสือรั บรอง
กระทรวงพาณิ ช ย์ ซึ งเอกสารดังกล่ า วมี ก ารลงนามรั บ รอง
ความถูกต้ อง
หรื อเอกสารอืนใดทีบริ ษัทจัดการกําหนดเพิมเติม

ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุน ตังแต่
: 2 คนขึ :นไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริ ษัทจัดการจะจดแจ้ งชือผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านัน: เป็ นผู้ถือหน่วย
ลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลทีมีชือแรกในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
: : จะต้ องเป็ นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลโกรทเพือการออม -
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(1.1.2) การเปิ ดบัญชีกองทุนผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์
ท่านสามารถเปิ ดบัญชีกองทุนออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื :อคืนหน่วยลงทุนทีเปิ ดให้ บริ การได้ โดยมีข้อกําหนดและเงือนไขเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ของผู้ให้ บริ การแต่ละราย
(1.2) มูลค่ าขันH ตําของการสังซือH หน่ วยลงทุน
มูลค่ าขันH ตําของการสังซือH ครั งH แรก
500 บาท

มูลค่ าขันH ตําของการสังซือH ครั งH ถัดไป
500 บาท

ซึงคํ า นวณเป็ นหน่ วยลงทุน ได้ โดยนํ า จํ านวนเงิน ที สังซื อ: หน่ วยลงทุน หารด้ ว ย ราคาขายหน่ วยลงทุน ซึงเท่ ากับ มูล ค่ าหน่ ว ยลงทุน บวกด้ ว ย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เช่น สังซื :อหน่วยลงทุน 10,000 บาท ในวันที................ซึงมีราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.15 บาทต่อ
หน่วย ท่านจะได้ รับจํานวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 985.2217 หน่วย (10,000 หารด้ วย 10.15) เป็ นต้ น
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ทีจะปรั บลด ยกเว้ น หรื อเปลียนแปลงมูลค่าขัน: ตําของการสังซือ: ครั ง: แรก มูลค่าขัน: ตําของการสังซือ: ครัง: ถัดไป ได้ ใน
อนาคต เพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการผ่านทางเว็บไซต์
ของบริ ษัทจัดการหรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง
(1.3) วันและเวลาทีเสนอขายหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถสังซื :อหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทําการซือH ขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
(1.4) ช่ องทางการสังซือH และการชําระเงินค่ าสังซือH หน่ วยลงทุน
 กรณีสังซือH ผ่ านบริษัทจัดการ หรื อบมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือH คืนหน่ วยลงทุนอืน
ผู้สงซื
ั :ออาจชําระเป็ นเงินโอน เช็ค หรื อดราฟต์ โดยผู้สงซื
ั :อทีชําระเป็ นเช็ค ต้ องขีดคร่ อมการสังจ่ายในนาม “บัญชีจองซื :อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด
กรุ งศรี โกลบอลโกรทเพือการออม” ซึงบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีกระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อ “บัญชีจองซื :อหน่วย
ลงทุน บลจ. กรุงศรี ” ซึงบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีกระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุงศรี อยุธยา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตี :แบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ.ธนาคารยูโอบี บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ เพือรายย่อย บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื อรายย่อย ธนาคารออมสิน บมจ.
ธนาคารทิสโก้ หรื อทีบริ ษัทจัดการกําหนดเพิมเติม
 กรณี สังซือH ผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบริ ษัทจัดการ หรื อ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือH คืน
หน่ วยลงทุนอืน
ผู้ลงทุนทีได้ สมัครการใช้ บริ การซื :อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะสามารถสังซื :อหน่วยลงทุน
ผ่านช่องทางนี :ได้
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการหักเงินตามจํานวนเงินค่าซื :อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สงซื
ั :อทีได้ ให้ ไว้ ตามวิธีการทีกําหนด ในกรณีทีเงิน
ในบัญชีไม่เพียงพอ หรื อบริ ษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื :อได้ หรื อรายการคําสังไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใด บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื :อคืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกคําสังซื :อหน่วยลงทุนนัน: โดยผู้สงซื
ั :อสามารถใช้ บริ การสังซื :อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ตามปกติ
ผู้สงซื
ั :อหน่วยลงทุนทีได้ ชําระเงินค่าสังซื :อหน่วยลงทุนแล้ วไม่ว่าด้ วยกรณี ใดๆ จะเพิกถอนการสังซื :อหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื :อหน่วยลงทุนคืน
ไม่ได้ ทังนี
: : บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาให้ เพิกถอนการจองซื :อหน่วยลงทุนได้ เมือมีเหตุจําเป็ นและสมควร โดยขึ :นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริ ษัทจัดการ
(1.5) การจัดสรรหน่ วยลงทุน และการคืนเงินค่ าซือH หน่ วยลงทุน
ผู้สงซื
ั :อหน่วยลงทุนจะได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามทีสังซื :อ หลังจากทีบริ ษัทจัดการได้ รับใบคําสังซื :อทีถูกต้ องครบถ้ วนและได้ รับชําระเงินเต็ม
จํานวนแล้ ว ในกรณีทีมีการสังซื :อหน่วยลงทุนมีผลทําให้ จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยทีจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยใช้ หลักการ “สังซื :อก่อนได้ ก่อน” ตามวันและเวลาทีได้ รับรายการซื :อขาย
หน่วยลงทุน ในกรณีสงซื
ั :อหน่วยลงทุนพร้ อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูสงซื
ั :อหน่วย
ลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนจํานวนทีสังซื :อ (Pro Rata) ให้ แก่ผ้ ูสงซื
ั :อหน่วยลงทุนพร้ อมกัน ทัง: นี : บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะจัดสรรหรื อไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทัง: หมดก็ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า และบริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื :อหน่วยลงทุนส่วนทีไม่ได้ รับการ
จัดสรร พร้ อมดอกเบี :ย (ถ้ ามี) ให้ ผ้ สู งซื
ั :อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทีผู้สงซื
ั :อได้ ระบุไว้ ในการเปิ ดบัญชีกองทุน
(2) วิธีการรั บซือH คืนหน่ วยลงทุน
(2.1) มูลค่ าขันH ตําของการขายคืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังขายคืนหน่วยลงทุนตามความประสงค์ โดยไม่มีกําหนดมูลค่าและ/หรื อจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั: า
เนืองจากกองทุนนีเ: ป็ นกองทุนรวมเพือการออม ทุกครัง: ทีมีการขายคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะคํานวณต้ นทุนและผลประโยชน์ และหักเงิน
ลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้ าก่อน ออกก่อน” (FIFO) โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลโกรทเพือการออม -
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(2.2) วันและเวลาการขายคืนหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถสังขายคืนได้ ทุกวันทําการซือH ขายของกองทุน ภายในเวลา 14.30 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ทีบริ ษัทจัดการกําหนด ทัง: นี : บริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณากําหนดวันทีมิใช่วนั ทําการรับซื :อคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม ซึงบริ ษัทจัดการจะกําหนดวันดังกล่าวโดยประกาศไว้ ที
เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทัง: นี : หากมีการเปลียนแปลงวันทีมิใช่วนั ทําการรับซื :อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าโดย
พลัน โดยประกาศไว้ ทีเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการเช่นเดียวกัน
(2.3) ช่ องทางการสังขายคืนหน่ วยลงทุน
 วิธีการขายคืนผ่ านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือH คืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังขายคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคําสังขายคืนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทัง:
ระบุจํานวนหน่วยลงทุนทีต้ องการขายคืน เมือเจ้ าหน้ าทีตรวจคําสังขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าทีจะส่งมอบสําเนาคําสังขายคืน
หน่วยลงทุนทีได้ ลงนามรับรองความถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ สู งขายคื
ั
นหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
เมือผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสังขายคืน
นัน: ได้ เสร็ จสิน: สมบูรณ์ แล้ ว ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทัง: สิน: โดยนายทะเบียนจะปรับลดจํานวนหน่วยลงทุนทีรับซื :อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื :อคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคารับซื :อคืนหน่วยลงทุนของสิน: วันทําการซื :อขายหน่วยลงทุนนัน: ซึงได้ รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ ว เป็ น
เกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื :อคืนและ/หรื อจํานวนหน่วยลงทุนทีหักออกจากผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทีบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื :อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
: :เมือผู้ถือหน่วยลงทุนมี
คําสังขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสังขายคืนนันได้
: เสร็ จสิ :นสมบูรณ์
แล้ ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
: :น
 วิธีการขายคืนผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบริ ษัทจัดการ หรื อบมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือH
คืนหน่ วยลงทุนอืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนทีได้ สมัครการใช้ บริ การซื :อขายหน่วยลงทุนของผู้ให้ บริ การผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะ
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางนีไ: ด้ โดยผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุนสามารถสังขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัวโมง ทุกวันทําการ
และวันหยุดทําการซื :อขายหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาการสังขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาทีกําหนดของวันทําการซื :อขายใด เป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื :อ
ขายนัน: โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ ราคารับซื :อคืนหน่วยลงทุนของสิ :นวันทําการซื :อขายหน่วยลงทุนนัน: ซึงได้ รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ ว
เป็ นเกณฑ์ ในการคํานวณราคารั บซือ: คืนและ/หรื อจํานวนหน่วยลงทุนทีหักออกจากผู้สังขายคืนหน่วยลงทุน และการสังขายคืนหน่วยลงทุน
ภายหลังเวลาทีกําหนดของวันทําการซื :อขายใด จะถือเป็ นรายการขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทัง: นี : บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะ
พิจารณาข้ อมูลเวลาการทํารายการของผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักฐานทีปรากฏอยู่ทีบริ ษัทจัดการเป็ นหลักฐานอ้ างอิงเท่านัน:
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทํารายการของผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักฐานทีปรากฏอยู่ทีบริ ษัทจัดการ
เป็ นหลักฐานอ้ างอิงเท่านัน:
เงือนไขการใช้ บริการ
1) ผู้สงขายคื
ั
นจะต้ องอ่านคําแนะนําของบริ ษัทจัดการ หรื อ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื :อคืนหน่วยลงทุน
อืนทีเปิ ดให้ บริ การ และปฏิบตั ิจนครบขัน: ตอนการสังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ทัง: นี : ผู้สงขายคื
ั
นจะต้ องกดยืนยันความ
ถูกต้ องภายหลังจากทีระบบได้ ทบทวนการทํารายการของผู้สงขายคื
ั
นแล้ ว
2) เมือผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรายการสังขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทังสิ
: :น
3) เอกสารใบบันทึกรายการทีพิมพ์ ออกจากระบบอินเทอร์ เน็ต สามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทํารายการได้ เท่านัน: บริ ษัทจัดการจะ
พิจารณาจากหลักฐานทีปรากฏอยู่กบั บริ ษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทํารายการทีสมบูรณ์แล้ วนําไปใช้ อ้างอิงได้
4) บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที จะหยุ ด ระบบงานเป็ นการชัวคราวโดยทัน ที โดยไม่ ต้ อ งแจ้ งผู้ ใช้ บ ริ ก ารทราบล่ ว งหน้ า ในกรณี ที เกิ ด
ข้ อผิดพลาดจากระบบการให้ บริ การ หรื อกรณีอืนใดทีอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแก้ ไขกรณี
ดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วันนับตังแต่
: วนั ถัดจากวันทีเกิดเหตุการณ์หรื อรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ วแต่กรณี
5) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิ ดการให้ บริ การชัวคราวหรื อถาวร ซึงบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าก่อนปิ ดการให้ บริ การ
ดังกล่าว โดยจะปิ ดประกาศไว้ ทีสํานักงานของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนหรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการหรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง
 การขายคืนหน่ วยลงทุนผ่ านช่ องทางอืนๆ ทีจะมีขึนH ในอนาคต
บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื :อคืนหน่วยลงทุน อาจเพิมเติมช่องทางการทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนอืนใดทีจะมีขึ :นใน
อนาคต ซึงจะปฏิบัติให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และเงือนไขทีเกียวข้ องตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เพืออํานวย
ความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการเพิมเติมช่องทางดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการหรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง
ให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้ บริ การ
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลโกรทเพือการออม -
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(2.4) การชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการดังนี :
 โอนเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังให้ โอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีเงินฝาก โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อวิธีอืนใดอันจะเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรื อ การ
โอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น ในการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากนี : ถ้ าหากบริ ษัทจัดการ
ไม่สามารถโอนเงินเข้ าบัญชีทีได้ แจ้ งไว้ ไม่ว่าด้ วยกรณี ใดๆ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการออกเช็ค ขีดคร่ อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสังจ่ายผู้ถือ
หน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อตามวิธีทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร
เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น
 รับเช็คทางไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสังให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการออกเช็คขีดคร่ อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชือและที
อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซึงบริ ษัทจัดการจะนําส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทัง: นี : ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ นําเช็คไปขึน:
เงิ น บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ในการดํ า เนิ น การตามวิ ธี ที นายทะเบี ย นหน่ วยลงทุ น เห็ น สมควร เช่ น การโอนเงิน ผ่ า นระบบพร้ อมเพย์
(PromptPay) เป็ นต้ น
 รับเช็คด้ วยตนเองทีบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื :อคืนหน่วยลงทุนอืน
ผู้ถื อหน่ วยลงทุน อาจสังให้ บ ริ ษั ท จัด การดํ าเนิ น การออกเช็ ค ขีด คร่ อมค่ าขายคื น หน่ว ยลงทุน และรั บ เช็ค ด้ ว ยตนเองที บริ ษั ท จัด การ หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื :อคืนหน่วยลงทุนอืน ซึงสามารถรับได้ ทังนี
: : ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ นําเช็คไปขึ :นเงิน บริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการตามวิธีทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น
(3) วิธีการสับเปลียนหน่ วยลงทุน
(3.1) วันและเวลาในการสับเปลียนหน่ วยลงทุน
เปิ ดให้ สบั เปลียนหน่วยลงทุนโดยให้ เป็ นไปตามประกาศ “ตารางการสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. กรุงศรี จํากัด”
ซึงบริ ษัทจัดการได้ ประกาศไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ (www.krungsriasset.com) และให้ เป็ นไปตามวันและเวลาสับเปลียนหน่วยลงทุนของ
กองทุนต้ นทางและ/หรื อกองทุนปลายทาง
(3.2) มูลค่ าขันH ตําในการสับเปลียนเข้ ากองทุน
กรณีทีกองทุนนี :เป็ นกองทุนต้ นทาง : ผู้ลงทุนสามารถสังสับเปลียนหน่วยลงทุนออก โดยไม่มีกําหนดมูลค่าและ/หรื อจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขนตํ
ั: า
กรณีของกองทุนปลายทาง : ผู้ลงทุนสามารถสังสับเปลียนเข้ ากองทุนโดยได้ รับการยกเว้ นข้ อจํากัดจํานวนเงินขัน: ตําในการซื :อหน่วยลงทุนตามที
ระบุในหัวข้ อ “การสังซื :อหน่วยลงทุน”
(3.3) ช่ องทางการสับเปลียนเข้ ากองทุน
 การสับเปลียนผ่ านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือH คืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนเข้ ากองทุนได้ ทีบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื :อคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทัง: ระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรื อจํานวนเงินทีต้ องการสับเปลียนออก
จากกองทุนต้ นทาง เมือเจ้ าหน้ าทีตรวจสอบคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนว่าถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าทีจะส่งมอบสําเนาคําสังสับเปลียนหน่วย
ลงทุนทีลงนามรับรองความถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
 การสับเปลียนหน่ วยลงทุนผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบริ ษัทจัดการ หรื อ บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรั บซือH คืนหน่ วยลงทุนอืน
ผู้ถื อหน่ วยลงทุน ที ได้ ส มัค รการใช้ บ ริ ก ารซื อ: ขายหน่ วยลงทุน ผ่ านช่ องทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ และมี รหัส ผ่า นเรี ย บร้ อยแล้ ว จึ งจะสามารถสัง
สับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางนี :ได้
ผู้สงสั
ั บเปลียนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลียนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสังสับเปลียนนันได้
: เสร็ จสิ :นสมบูรณ์แล้ วไม่ว่ากรณีใดๆ
ทังสิ
: :น ทังนี
: : บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื :อคืนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาให้ เพิกถอนการสังสับเปลียนหน่วย
ลงทุนได้ เมือมีเหตุจําเป็ นและสมควร โดยขึ :นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื :อคืนหน่วยลงทุน

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลโกรทเพือการออม -

บริษท
ั ***
หลักทรัพย?จด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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(3.4) ราคาขายและรั บซือH คืนกรณีสับเปลียนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี :เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื :อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลียนหน่วยลงทุน
กรณีเป็ นกองทุนต้ นทาง: การคํานวณราคาสับเปลียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้ เพือคํานวณราคารับซื :อคืนของวัน
ทําการสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง หักด้ วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน และค่าใช้ จ่ายอืนๆ (ถ้ ามี)
กรณีเป็ นกองทุนปลายทาง: การคํานวณราคาสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ ากองทุน จะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้ เพือคํานวณราคาขายของวันทําการ
ก่อนวันทีกองทุนปลายทางจะได้ รับเงินจากการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทาง บวกด้ วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน และ
ค่าใช้ จ่ายอืนๆ (ถ้ ามี)
อนึ ง มูล ค่ าหน่ วยลงทุน ทีใช้ คํ านวณราคาขายและรั บ ซือ: คื น ในการสับ เปลี ยนหน่วยลงทุน ข้ างต้ น ต้ องเป็ นมูลค่ าที ได้ รับ การรั บ รองโดยผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์แล้ ว
(3.5) เงือนไขในการสับเปลียนหน่ วยลงทุน
(1) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่อนุญาตให้ มีการสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุน โดยขึ :นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
(2) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนเงินบาทเป็ นการชัวคราวหรื อถาวร ในกรณีทีระบบงานขัดข้ องหรื อ
ในกรณีทีผู้สนับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็ นผู้สนับสนุนหรื อปฏิเสธทีจะปฏิบตั ิงานดังกล่าวหรื อกรณีอืนใดเพือประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิ ด
ประกาศไว้ ที สํานัก งานของบริ ษั ท จัด การและผู้สนับ สนุน และ/หรื อสืออิเล็ กทรอนิ กส์ ทีเกียวข้ อง ทัง: นี : ผู้ถื อหน่วยลงทุนยังคงสามารถสัง
สับเปลียนหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนหน่วยได้ ตามปกติ
(3) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิ ดให้ บริ การสับเปลียนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง: แรก เป็ นการชัวคราวและ/หรื อ
ถาวรในกรณี ทีบริ ษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์สูงสุด หรื อมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อ ต่อชือเสียง
หรื อต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อเหตุอืนใดตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทัง: นี : บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ าก่อนการใช้ สิทธิในการปิ ดรับคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน โดยจะปิ ดประกาศไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
(4) เนืองจากกองทุนนีเ: ป็ นกองทุนรวมเพือการออม ทุกครั ง: ทีมีการสับเปลียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริ ษัทจัดการจะคํานวณต้ นทุนและ
ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้ าก่อน ออกก่อน” (FIFO) โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ทีสมาคมบริ ษัทจัดการ
ลงทุนกําหนด
7. รอบระยะเวลาบัญชี
วันทีสิ :นสุดรอบบัญชีคือ ทุกวันที 30 กันยายน ของทุกปี
8. ปั จจัยทีมีผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
เนืองจากกองทุนนี :จะนําเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึงมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทัวโลก เงินลงทุนของท่านอาจ
ได้ รับผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญจากปั จจัยดังต่อไปนี :
- ผลการดําเนินงานของกองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก)
- การเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
9. การเลือนกําหนดเวลาชําระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
1. บริ ษัทจัดการจะเลือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีทีกําหนดไว้
ในโครงการ ซึงต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี :
(1) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชือโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทีเข้ าเหตุดงั ต่อไปนี : โดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล หรื อ
(ข) มีเหตุทีทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินทีลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุม
ของบริ ษัทจัดการ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาทีบริ ษัทจัดการพบว่า ราคารับซื :อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้ องต่างจากราคา
รั บ ซื อ: คื น หน่ ว ยลงทุ น ที ถู ก ต้ องตัง: แต่ ห นึ งสตางค์ ขึ น: ไปและคิ ด เป็ นอัต ราตัง: แต่ ร้อยละ 0.5 ของราคารั บ ซื อ: คื น หน่ ว ยลงทุน ที ถูก ต้ อง และผู้ ดูแ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้ อ 1. บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี :
(1) เลือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วนั ทีผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนนัน: เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอืนและผู้ลงทุนทัวไปให้ ทราบเรื องดังกล่าวด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
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(3) แจ้ งการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
: ดส่งรายงานทีแสดงเหตุผลของการเลือน และหลักฐานการได้ รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
ตามข้ อ 1. (1) หรื อการรั บ รองข้ อมู ล ของผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ต ามข้ อ 1. (2) ต่ อสํ า นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทัง: นี : บริ ษั ท จัด การจะ
มอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษทั จัดการจะรับซื :อคืนหน่วยลงทุนนัน:
โดยต้ องชําระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันทีส่งคําสังขายคืนก่อนหลัง
10. การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือH คืนหรื อสับเปลียนหน่ วยลงทุนตามคําสังทีรั บไว้ แล้ ว
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิ ดรับ และ/หรื อปฎิเสธ และ/หรื อระงับคําสังซื :อ และ/หรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน กรณีดงั ต่อไปนี :
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิ ดรับคําสังซื :อ และ/หรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง: แรก เป็ นการชัวคราวหรื อถาวรก็
ได้ ตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทัง: นี : บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูลงทุนทราบล่วงหน้ าก่อนการใช้ สิทธิปิดรับคําสังซื :อและ/หรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน
โดยจะประกาศไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง และแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
2. บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสังซื :อหน่วยลงทุนของผู้สงซื
ั :อหน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี :โดยไม่ต้องให้ เหตุผลใด ๆ
(ก) คําสังซื :อทีจะมีผลให้ ผ้ สู งซื
ั :อหน่วยลงทุนรายนันถื
: อหน่วยลงทุนมากกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(ข) เพือรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทีถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสังซื :อหน่วย
ลงทุน และ/หรื อระยะเวลาของการลงทุนเป็ นหลัก ซึงอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริ หารและจัดการลงทุนได้
(ค) บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ทีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ทีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับ
หรื อ เพื อประโยชน์ ข องประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า พลเมื องสหรั ฐ อเมริ ก าหรื อ ผู้ที มี ถิ นฐานอยู่ ในสหรั ฐ อเมริ ก า หรื อบุ ค คลซึ งโดยปกติ มี ถิ นที อยู่ ใ น
สหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนซึงจัดให้ มีขึน: และดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา บริ ษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิทีจะปฏิเสธหรื อระงับการสังซื :อ การจัดสรร และ/หรื อการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมสําหรับผู้ลงทุนทีเป็ นบุคคลดังทีกล่าวมา
ข้ างต้ น
3. ในกรณีทีบริ ษัทจัดการได้ จําหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจํานวนหน่วยลงทุนทีได้ จดทะเบียนไว้ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธ
การสังซื :อหน่วยลงทุน ตังแต่
: วนั ทําการซื :อขายถัดจากวันทีจําหน่ายหน่วยลงทุนได้ เต็มตามจํานวนทีจดทะเบียนไปจนกว่าบริ ษัทจัดการจะเห็นสมควรทีจะทํา
การเสนอขายหน่ วยลงทุ น ครั ง: ต่ อไป โดยจะประกาศล่ ว งหน้ า ไว้ ที สํ านั กงานของบริ ษั ท จัด การหรื อผู้ส นับ สนุ น หรื อเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จัด การหรื อสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง
11. ช่ องทางทีผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกียวกับ NAV มูลค่ าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรั บซือH คืนหน่ วยลงทุน
สามารถติ ด ตามข้ อมู ล เกี ยวกั บ มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น และราคาขายและรั บ ซื อ: คื น หน่ ว ยลงทุ น ได้ จากเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จั ด การ
www.krungsriasset.com
12. ช่ องทางทีผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับกองทุนรวมนี H
ท่านสามารถทราบข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับกองทุนรวมนี : รวมถึงสามารถดูข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัท
จัดการ ได้ ทีสํานักงานของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื :อคืนหน่วยลงทุน หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.krungsriasset.com

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลโกรทเพือการออม -

บริษท
ั ***
หลักทรัพย?จด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 12
ปั จจัยความเสียงของกองทุนรวม
ความเสียงของกองทุนไทย
1. ความเสียงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) :

2.

3.

4.

5.

6.

ความเสียงจากภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมทีเกียวข้ อง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร
แนวทางการบริ หารความเสียง
กองทุนจะพิจารณาปั จจัยต่างๆ ทีเกียวข้ อง เช่น การวิเคราะห์ ปัจจัยพืน: ฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรื อการจัดอันดับความน่าเชือถือของผู้ออกตราสารเพือ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน
ความเสียงจากความสามารถในการชําระหนีขH องผู้ออกตราสาร (Credit Risk) :
ความเสียงจากตราสารหนี/: เงินฝากทีกองทุนรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชําระหนี : โดยบริ ษัทผู้ออกตราสารหนี/: เงินฝากนัน: ๆ ไม่สามารถชําระคืนเงินต้ นหรื อ
ดอกเบี :ยให้ กองทุนเมือถึงวันทีครบกําหนด
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารหนี/: เงินฝากทีมีคุณภาพ โดยเงินฝาก/ตราสารหนีห: รื อผู้ออกตราสารหนีข: องบริ ษัทเอกชนทัวไปจะต้ องได้ รับการ
จัดอันดับความน่าเชือถืออยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขึ :นไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนี :ภาครัฐ ซึงมีความเสียงจากการผิด
นัดชําระหนี :ทังเงิ
: นต้ นและดอกเบี :ยในระดับตํา กองทุนจึงมีความเสียงประเภทนี :ตํา
ความเสียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) :
เป็ นความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลักทีอาจจะเพิมสูงขึน: หรื อลดตําลง ซึงจะเปลียนแปลงไปตามราคาหลักทรัพย์ที
กองทุนหลักลงทุนหรื อมีไว้ และอาจขึ :นอยู่กบั แนวโน้ มของอัตราดอกเบี :ย ความผันผวนของค่าเงิน ปั จจัยพืน: ฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริ ษัทผู้ออก
ตราสาร ปริ มาณการซือ: ขายหุ้น เป็ นต้ น ดังนัน: หากราคาหลักทรัพย์ ทีลงทุนลดลงหรื อปรับตัวสูงขึน: จะส่งผลให้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงหรื อ
เพิมขึ :นได้ เช่นกัน
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนหลักโดยมีสดั ส่วนการลงทุนทีเหมาะสมและสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคํานึงถึงสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึงอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนหลัก
ความเสียงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk) :
ได้ แก่ ความเสียงจากการทีกองทุนไม่สามารถจําหน่ายหลักทรัพย์ทีลงทุนได้ ในราคาทีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร ทังนี
: : การทีกองทุนนําเงินลงทุน
ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund ซึงเป็ นกองทุนรวมต่า งประเทศทีมีนโยบายลงทุนในตรา
สารทุนทัวโลก จึงอาจมีความเสียงทีไม่สามารถขายหลักทรัพย์หรื อตราสารทีกองทุนลงทุนไว้ ได้ หรื อขายในราคาทีไม่เหมาะสม ส่งผลให้ ผ้ ูลงทุนอาจขายคืน
หน่วยลงทุนไม่ได้ ราคาหรื อตามระยะเวลาทีกําหนดไว้
แนวทางการบริ หารความเสียง
การทีกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารแห่งหนีท: ีมีลกั ษณะคล้ ายเงินฝาก หรื อตราสารหนีร: ะยะสัน: เพือรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลด
ความเสียงจากการรับชําระคืน จึงทําให้ ช่วยลดความเสียงด้ านสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทีกองทุนลงทุนได้
ความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงิน (Exchange Rate Risk) :
เนืองจากกองทุนนําเงินลงทุนซึงเป็ นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ จึงอาจมีความเสียงทีเกิดจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลียนเงินของทัง: สองสกุลเงินได้ กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึน: จากวันทีกองทุนเข้ าลงทุนเมื อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศทีเข้ าลงทุนนัน: (เช่น จาก
30.00 บาทต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ เป็ น 29.50 บาท ต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ) จะทําให้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมือคํานวณเป็ นสกุลเงินบาทน้ อยลง ในทางตรงกัน
ข้ ามหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ เป็ น 30.50 บาท ต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ) จะทําให้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมือ
คํานวณเป็ นสกุลเงินบาทมากขึ :น
แนวทางการบริ หารความเสียง
กองทุนจะทําสัญญาซื :อขายล่วงหน้ าเพือป้ องกันความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศเกือบทัง: หมด โดยไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของมูลค่าเงิน
ลงทุนในต่างประเทศ ซึงจะมีต้นทุนสําหรั บการทําธุรกรรมป้ องกันความเสียง โดยทําให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้ นทุนทีเพิมขึน: ทัง: นี : การ
ป้ องกันความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินดังกล่าว อาจไม่สามารถป้ องกันความเสียงได้ ทงั : หมด และหากคาดการณ์ผิดจะทําให้ เสียโอกาส
ในการได้ รับผลตอบแทนทีมากขึ :น
ความเสียงจากการเข้ าทําสัญญาซือH ขายล่ วงหน้ า (Leverage Risk) :
การทีกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื :อขายล่วงหน้ าเพือป้ องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงิน อาจมีความเสียงทางด้ านเครดิตของบริ ษัททีเป็ นคู่สญ
ั ญาซื :อ
ขายล่วงหน้ านัน:
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะทําการวิเคราะห์สถานะหรื ออันดับความน่าเชือถือของบริ ษัททีเป็ นคู่สญ
ั ญาซื :อขายล่วงหน้ าอย่างระมัดระวัง และสมําเสมอ หากมีการปรับตัว
ในทางลบอย่างมีนยั สําคัญ บริ ษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลียนแผนการลงทุนให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลโกรทเพือการออม -
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7. ความเสียงของคู่สัญญาซือH ขายล่ วงหน้ า (Counterparty Risk) :
ในกรณีมีการลงทุนในสัญญาซื :อขายล่วงหน้ า โดยทีบริ ษัทจัดการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาทีกระทํานอกศูนย์สญ
ั ญาซื :อขายล่วงหน้ า (OTC) อาจมีความเสียงทีคู่สญ
ั ญา
(Counterparty) ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าวได้
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะเลือกคู่สัญญากับสถาบันการเงินทีได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ 3 อันดับแรก หรื อในกรณี ต่างประเทศ บริ ษัทจัดการจะเลือกสถาบัน
การเงินต่างประเทศทีมีอันดับ ความน่าเชือถือในระยะยาวอยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรื อสถาบันการเงินหรื อผู้ได้ รับอนุญ าตให้
ประกอบธุรกิจสัญญาซื :อขายล่วงหน้ าจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
8. ความเสียงจากการลงทุนในต่ างประเทศ (Country and Political Risk) :
เป็ นความเสียงทีเกิดจากความมันคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิ ภาพขององค์กรทีเกียวข้ องกับตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงข้ อจํากัด
ทางด้ านกฎหมาย และการทําธุรกรรมทางการเงินของประเทศทีกองทุนไปลงทุน ทัง: นี : ความเสียงดังกล่าว อาจส่งผลให้ เกิดความผันผวนของราคาตราสารที
ลงทุน สภาพคล่อง สภาวะตลาด อัตราเงินเฟ้อ หรื ออัตราแลกเปลียนทีเกียวกับประเทศนันๆ
: เป็ นต้ น ซึงอาจทําให้ กองทุนไม่ได้ รับผลตอบแทนตามทีคาดหวังไว้
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจากอันดับความน่าเชือถือของประเทศ (Country rating) ทีไปลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทีอาจมีผลกระทบต่อความเสียง
ดังกล่าวอย่างถีถ้ วนรอบคอบ
9. ความเสียงจากข้ อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) :
กองทุนอาจได้ รับผลกระทบหากมีการเปลียนแปลงทางการเมือง ข้ อกําหนด กฏเกณฑ์หรื อนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริ หารประเทศ ซึงรวมถึงข้ อจํากัด
ของการเคลือนย้ ายเงินตราต่างประเทศเข้ า-ออกโดยเสรี ส่งผลให้ กองทุนอาจไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับประเทศได้
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์ การเปลียนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปั จจัยพืน: ฐานต่างๆ ของประเทศที
กองทุนลงทุนอย่างใกล้ ชิด เพือประเมินความเสียงจากการลงทุนในประเทศนันๆ
: ซึงอาจช่วยลดความเสียงในส่วนนี :ได้
ความเสียงของกองทุนหลัก
 ความเสียงจากการลงทุน
ไม่มีการรับประกันได้ ว่ากองทุนจะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ในการลงทุน การลงทุนในกองทุนมีความเสียงจากการลงทุน ซึงรวมถึงโอกาสทีจะสูญเสียเงิน
ลงทุน กองทุนแต่ละกองทุนมีความเสียงจากการทีผู้ออกหลักทรัพย์ผิดนัดชําระหนี : ราคาของหน่วยลงทุนอาจสูงขึน: หรื อลดลงก็ได้ ผลตอบแทนและรายได้ ของ
กองทุนจะขึน: อยู่กับมูลค่าของเงินลงทุนทีเพิมขึน: และรายได้ ทีได้ รับจากการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ หลังจากหักค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึน: ดังนัน: ผลตอบแทนของ
กองทุนจึงอาจผันผวนตามการเปลียนแปลงของมูลค่าการลงทุนทีเพิมขึน: หรื อรายได้ ดงั กล่าว ด้ วยเหตุนี : การลงทุนจึงเหมาะเฉพาะกับนักลงทุนทีสามารถรับ
ความเสียงเหล่านี :ได้ และมีกลยุทธ์การลงทุนทีหวังผลตอบแทนในระยะยาว
 ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนอยู่ในสกุลเงินทีเป็ น Base Currency ของกองทุนในขณะทีการลงทุนของกองทุนทังทางตรงและทางอ้
:
อมอาจอยู่ในสกุล
เงินอืน ๆ ทีหลากหลาย ทัง: นี : กองทุนอาจลดความเสียงทีเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนให้ เหลือน้ อยทีสุด ด้ วยการใช้ เทคนิคและเครื องมือทางการ
เงินเพือวัตถุประสงค์ในการบริ หารความเสียงและอืน ๆ แต่ไม่ใช่ข้อกําหนดทีกองทุนจะต้ องดําเนินการดังกล่าว
 ความเสียงด้ านสภาพคล่ อง
ตลาดหลักทรัพย์หรื อศูนย์ซื :อขายหลักทรัพย์บางแห่ง หรื อหลักทรัพย์บางตัวทีกองทุนลงทุน อาจมีสภาพคล่องตํากว่าตลาดหลักทรัพย์ในประเทศทีพัฒนาแล้ ว
และราคาหลักทรัพย์อาจผันผวนอย่างมากในบางครัง: สภาวะดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์และช่วงระยะเวลาทีกองทุนดังกล่าวจะต้ องขาย
สินทรัพย์ ทีถืออยู่เพือนําเงินมาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรื อเพือวัตถุประสงค์ทางการเงินอืน ๆ นอกจากนี : กองทุน อาจไม่สามารถส่งเงินลงทุน เงินปั นผล
ดอกเบี :ย และรายได้ อืน ๆ จากประเทศทีเป็ นตลาดเกิดใหม่กลับประเทศของตนได้ หรื ออาจจะต้ องขออนุญาตจากรัฐบาลของประเทศเหล่านันเพื
: อดําเนินการส่ง
เงินกลับประเทศ ทังนี
: : กองทุนอาจได้ รับผลกระทบทีไม่พึงประสงค์จากกรณีทีต้ องดําเนินการขออนุญาตใด ๆ เพือส่งเงินกลับประเทศดังกล่าว รวมถึงกรณีทีการ
อนุญ าตล่าช้ าหรื อคําขออนุญ าตได้ รับการปฏิเสธ หรื อจากการที มีการแทรกแซงโดยทางการซึงมีผ ลกระทบต่อกระบวนการชํ าระราคาของธุรกรรมต่ าง ๆ
นอกจากนี : สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองอาจส่งผลให้ ความเห็นชอบทีได้ ให้ ไว้ ต้องถูกยกเลิกก่อนทีจะลงทุน ไม่สามารถรับประกันได้ ว่ามูลค่าใด ๆ ที
กําหนดไว้ สําหรับหลักทรัพย์เหล่านี :จะสะท้ อนราคาทีกองทุนจะได้ รับจากการขายหลักทรัพย์นนั : ๆ
 ความเสียงจากการลงทุนทีกระจุกตัว
ในกรณีทีกองทุนเน้ นการลงทุนทีจํากัดเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ ประเทศ ประเภทของหลักทรัพย์ และ/หรื อ ผู้ออกหลักทรัพย์เพียงไม่กีประเภท กองทนดังกล่าวจะ
ไม่สามารถกระจายความเสียงทีเกียวข้ องกับตลาดหลักทรัพย์ ประเทศ ประเภทของหลักทรัพย์ และ/หรื อ ผู้ออกหลักทรัพท์ทีลงทุนได้ มากเท่ากับการลงทุนทีไม่มี
การกระจุก ตัวมากจนเกิ น ไป ทัง: นี : การกระจุก ตัวในการลงทุน ดังกล่ าวอาจทํ า ให้ โอกาสที จะเกิ ด ความผัน ผวนและความเสียงต่ อการขาดทุน เพิ มมากขึ น:
โดยเฉพาะอย่างยิงในช่วงทีตลาดหลักทรั พย์ มีความผันผวนอย่างเห็นได้ ชัด แม้ ว่าผู้จัดการการลงทุนอาจจัดสรรสินทรัพย์ทีลงทุนให้ เป็ นไปตามกลยุทธ์ และ
เทคนิคการลงทุนทีแตกต่างกัน แต่ก็ไม่มีการกําหนดอัตราส่วนในการกระจายสินทรัพย์ดงั กล่าวทีแน่นอนตายตัว
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลโกรทเพือการออม -
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 ความเสียงเฉพาะจากการลงทุนในหุ้นของประเทศจีนทีสามารถลงทุนได้
กองทุนบางกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อตราสารทีมีความอ่อนไหวต่อภาวะตลาดในประเทศจีน กองทุนอาจลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ของจีนทีสามารถ
ลงทุนได้ บางตัวผ่าน the Stock Connects หรื อ FII Scheme นอกจากนี : กองทุนยังอาจมีการลงทุนโดยทางอ้ อมในหลักทรัพย์ของจีนทีสามารถลงทุนได้ บางตัว
โดยผ่านการลงทุนในโครงการจัดการลงทุนทีกองทุนสามารถลงทุนได้ อืน ๆ ทีมีการลงทุนหลักในหลักทรัพย์ของจีน หรื อตราสารอืน (อาทิ Structured Notes,
Participation Notes และ Equity-Linked Notes) ทีมีสินทรั พย์ อ้างอิง (Underlying Assets) ประกอบด้ วยหลักทรั พย์ของบริ ษัททีจดทะเบียนใน Regulated
Markets ในประเทศจี น และ/หรื อ หลัก ทรั พย์ ที มี ผ ลการดํ า เนิ น งานเชื อมโยงกับ ผลการดํ าเนิ น งานของหลัก ทรั พย์ ข องบริ ษั ท ที จดทะเบี ย นใน Regulated
Markets ในประเทศจีน
 ความเสียงจากการระงับการซือH ขายหน่ วยลงทุน
นักลงทุนพึงตระหนักว่าสิทธิของนักลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจถูกระงับภายใต้ สถานการณ์บางอย่าง
หมายเหตุ:
(1) ข้ อความในส่วนของกองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund ได้ ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนทีสําคัญและจัดแปลมาจากต้ นฉบับ
ภาษาอังกฤษ ดังนัน: ในกรณีทีมีความแตกต่างหรื อไม่สอดคล้ องกับต้ นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ ถือตามต้ นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
(2) ในกรณี ที กองทุนหลักมี การแก้ ไขเพิ มเติ มโครงการจัดการซึงบริ ษั ท จัด การเห็ นว่า ไม่ มีนัย สํ าคัญ บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิ ที จะแก้ ไขเพิ มเติมโครงการให้
สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
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หน้ า 15
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 (ของมูลค่ าหน่ วยลงทุน) : 3.00
รายละเอียดเพิมเติม :
หลักเกณฑ์และเงือนไข :
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเรี ยกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยอัตรา Liquidity
Fee ทีเรี ยกเก็บจริ ง และระดับมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนออก และ/หรื อระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนทีจะเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมนีท: างเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และหนังสือชี :ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม หรื อผ่านทางช่องทางอืนทีบริ ษัทจัดการกําหนด โดยในวันทีมีผลเริ ม
ใช้ เครื องมือนี : ให้ รวมทุกคําสังทํารายการทีเข้ าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงือนไขของเครื องมือทีบริ ษัทจัดการได้ รับมาระหว่างเวลาทําการของวันทีมีผล
ข้ อสงวนสิทธิ„ :
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรื อลดอัตรา Liquidity Fee ทีเก็บจริ ง โดยปรับเพิมได้ ไม่เกินอัตราสูงสุดทีกําหนดในโครงการ และ/หรื อปรับ
เพิมระดับมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลียนออก และ/หรื อปรับลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนทีจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมนี : ได้
ตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริ ษัท จัดการ และหนังสือชีช: วนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม หรื อผ่านทาง
ช่องทางอืนทีบริ ษัทจัดการกําหนด โดยในวันทีมีผลเริ มใช้ เครื องมือนี : ให้ รวมทุกคําสังทํารายการทีเข้ าข่ายตามหลักเกณฑ์ และเงือนไขของเครื องมือที
บริ ษัทจัดการได้ รับมาระหว่างเวลาทําการของวันทีมีผล
2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรื อเงือนไข และอัตรา Liquidity Fee ทีแตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วย
ลงทุน และ/หรื อมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนออกได้
3. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณา และ/หรื อตัดสินใจเรื องต่างๆ ทีเกียวข้ องการการใช้ เครื องมือ
Liquidity Fee ในวันทําการนัน: รวมถึงรายการทีรับมาล่วงหน้ า รายการลงทุนแบบประจํา และรายการอืนใดตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
4. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้ เครื องมือแม้ ว่าในวันทําการใดๆ มีลกั ษณะเข้ าหลักเกณฑ์และเงือนไขการใช้ เครื องมือ หากบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว
เห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรื อยังไม่มีความจําเป็ นต้ องใช้ ภายใต้ ผลประโยขน์สงู สุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยให้ ผ้ ูถือหน่วย
ทราบ
การพิจารณาใช้ เครื องมือ :
1. Liquidity Fee ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้ เครื องมือนี :
2. บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเรี ยกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริ ษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณา
จากปั จ จัย ต่ า งๆ ที เกี ยวข้ อง ได้ แ ก่ ต้ น ทุ น และค่ า ใช้ จ่า ยจากการซื อ: ขายทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น รวม (Transaction cost) เช่ น Bid-ask spread ที
เปลียนแปลงไปจากการซื :อขายทรัพย์สิน ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทีถูกเรี ยกเก็บจากหลักทรัพย์ทีลงทุน
หรื อกองทุนปลายทาง ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพือเสริ มสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรื อธุรกรรมอืนใดเพือเสริ มสภาพ
คล่องของกองทุนรวม ต้ นทุนในการปรับใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ เพือป้ องกันความเสียง รวมถึงปั จจัยอืนๆ ทีอาจเกิดขึน: ในอนาคตทีมีผลกระทบต่อต้ นทุน
ค่าใช้ จ่ายของกองทุน รวม หรื อกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรื อหลักทรั พย์ ทีกองทุน รวมลงทุน โดยบริ ษัท จัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งทีมีอยู่ และ/หรื อสมมติฐาน และ/หรื อการประเมินจากปั จจัยทีเกียวข้ องเท่าทีสามารถทําได้ เพือให้ สามารถดําเนินการได้
ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน: ๆ
3. ในกรณี ทีมีการใช้ เครื องมือ Liquidity Fee นี : บริ ษัทจัดการสามารถเรี ยกเก็บ Liquidity Fee เพิมเติมจากการปรับมูล ค่าทรั พย์ สินสุท ธิด้วยสูตรการ
คํานวณทีสะท้ อนต้ นทุนในการซื :อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ ามี) หรื อการเพิมค่าธรรมเนียมการซื :อขายหน่วยลงทุนทีสะท้ อน
ต้ นทุนในการซื :อขายทรัพย์ สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ ามี) และสามารถใช้ ร่วมกับเครื องมือในการบริ หารความเสียงสภาพ
คล่องอืนได้
4. ในกรณีทีมีการใช้ เครื องมือ Liquidity Fee นี : เงินจาก Liquidity Fee ทีเรี ยกเก็บได้ จะนํากลับเข้ ากองทุนอย่างไรก็ตาม การใช้ เครื องมือนี :มีวตั ถุประสงค์
เพือบรรเทาผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขึน: กับผู้ถือหน่วยลงทุนทียังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนีไ: ม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เพือสร้ างผลตอบแทนให้
กองทุนแต่อย่างใด
5. บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ เครื องมือนี : เพือส่งผ่านค่าใช้ จ่ายทีมีนัยยะสําคัญทีเกิดขึ :นจากการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบางรายไปยังผู้ถือหน่วยราย
ทีทําธุรกรรมนัน: โดยการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรื อส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริ หารสภาพ
คล่องของกองทุนรวม
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หน้ า 16
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริ ษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุน
ปลายทาง
รายละเอียดเพิมเติม :
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนหลักหรื อตามข้ อมูลทีได้ รับจากกองทุนหลัก โดยใช้ หลักการ best effort ทัง: นี : หลักเกณฑ์และ
เงือนไขของเครื องมือ อาจมีการเปลียนแปลงได้ ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิมเครื องมืออืนใดในภายหลัง ซึงเป็ นไปตามแนวทางของกองทุนหลัก
และในกรณีทีบริ ษัทจัดการมีการเปลียนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้ มีการเปลียนแปลงเครื องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงือนไขของการใช้ เครื องมือหรื อมีการ
เพิมเครื องมืออืนใดเพิมเติมในภายหลังได้
ทังนี
: : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงือนไขของการใช้ เครื องมือได้ จากหนังสือชี :ชวนของกองทุนหลัก
 การปรั บมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณทีสะท้ อนต้ นทุนในการซือH ขายทรั พย์ สินของกองทุนรวม (swing pricing) :
กองทุนรวมทัวไป
อัตราสูงสุดไม่ เกินร้ อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้ วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing Partial swing pricing
รายละเอียดเพิมเติม :
หลักเกณฑ์และเงือนไข :
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 นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริ ษัทจัดการกําหนด ซึงบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการ
ภายใต้ ข้อเท็จจริ งทีมีอยู่ และ/หรื อสมมติฐาน และ/หรื อการประเมินจากปั จจัยทีเกียวข้ องเท่าทีสามารถทําได้ เพือให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลา
และเงื อนไข ณ ขณะนั น: ๆ ได้ แก่ ต้ นทุ น และค่ า ใช้ จ่ า ยจากการซื อ: ขายทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น รวม (Transaction cost) เช่ น Bid-ask spread ที
เปลียนแปลงไปจากการซื :อขายทรัพย์สิน ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทีถูกเรี ยกเก็บจากหลักทรัพย์ทีลงทุน
หรื อกองทุนปลายทาง ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพือเสริ มสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรื อธุรกรรมอืนใดเพือเสริ มสภาพ
คล่องของกองทุนรวม ต้ นทุนในการปรับใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ เพือป้ องกันความเสียง รวมถึงปั จจัยอืนๆ ทีอาจเกิดขึน: ในอนาคตทีมีผลกระทบต่อต้ นทุน
ค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม หรื อกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรื อหลักทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุน
3. Swing Thresholds มี หลักการในการพิ จารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที บริ ษั ท จัด การกําหนด โดยบริ ษั ท จัด การอาจพิ จารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งทีมีอยู่ และ/หรื อสมมติฐาน และ/หรื อการประเมินจากปั จจัยทีเกียวข้ องเท่าทีสามารถทําได้ เพือให้ สามารถดําเนินการได้
ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน: ๆ ได้ แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของหลักทรัพย์ทีกองทุนถือครอง พอร์ ตการลงทุน นโยบายการ
ลงทุน สภาวะตลาดของหลักทรัพย์ทีลงทุน ปริ มาณการทํารายการซื :อขายหน่วยลงทุนและแนวโน้ มการทํารายการรวมถึงปั จจัยอืน ๆ ทีอาจเกิดขึ :นใน
อนาคตทีมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม
4. ณ ขณะใดขณะหนึง บริ ษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้ อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ ร่วมกับเครื องมือในการบริ หารความ
เสียงสภาพคล่องอืนได้
ข้ อสงวนสิทธิ„ :
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณา และ/หรื อตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ทีเกียวข้ องการการใช้ เครื องมือ
Swing Pricing ในวันทําการนัน: รวมถึงรายการทีส่งมาล่วงหน้ า รายการลงทุนแบบประจํา และรายการอืนใดตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรื อลดอัตรา Swing Factor ทีเก็บจริ ง ได้ ตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร ซึงจะปรับเพิมไม่เกินอัตราสูงสุดที
ระบุไว้ ในโครงการ
3. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะนําค่าซื :อหน่วยลงทุนทีชําระเงินด้ วยเช็ค รวมเข้ าเป็ นยอดซื :อหน่วยลงทุนในวันทําการทีมีการใช้ เครื องมือ swing pricing
และบริ ษัทจัดการจะนํายอดซื :อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ ในการพิจารณาและ/หรื อตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ทีเกียวข้ องการใช้ เครื องมือ swing pricing ใน
วันทํ าการนัน: ทัง: นี : บริ ษั ทจัด การขอสงวนสิท ธิ ทีจะไม่ เปลียนแปลงการดําเนิ นการใด ๆ ที ได้ ดําเนิน การหรื อตัด สิน ใจไปแล้ ว ทีเกี ยวข้ องกับ การใช้
เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนัน: แม้ หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื :อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
:
อบางส่วนของวันทําการนัน: ไม่สามารถเรี ยกเก็บ
เงินได้ และรายการซื :อหน่วยลงทุนทีชําระด้ วยเช็คทีเรี ยกเก็บไม่ได้ นนั : ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
4. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้ เครื องมือแม้ ว่าในวันทําการใดๆ มีลกั ษณะเข้ าหลักเกณฑ์และเงือนไขการใช้ เครื องมือ หากบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว
เห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรื อยังไม่มีความจําเป็ นต้ องใช้ ภายใต้ ผลประโยขน์สงู สุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยให้ ผ้ ูถือหน่วย
ทราบ

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลโกรทเพือการออม -
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การพิจารณาใช้ เครื องมือ :
1. Swing Pricing ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้ เครื องมือนี :
2. ในกรณี ทีบริ ษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้ เฉพาะวันทําการซื :อขายใดทีสัดส่วนของมูลค่าซื :อขายหน่วยลงทุนสุทธิ ของ
กองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงั : หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ทีบริ ษัทจัดการกําหนด โดยทีมูลค่าซื :อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซือ: หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการขายคืน
หน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทัง: นี : รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีทีบริ ษัท
จัดการกําหนด
3. บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ เครื องมือนี : เพือส่งผ่านค่าใช้ จ่ายทีมีนัยยะสําคัญทีเกิดขึ :นจากการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบางรายไปยังผู้ถือหน่วยราย
ทีทําธุรกรรมนัน: โดยการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรื อส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริ หารสภาพ
คล่องของกองทุนรวม
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริ ษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุน
ปลายทาง
รายละเอียดเพิมเติม :
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนหลักหรื อตามข้ อมูลทีได้ รับจากกองทุนหลัก โดยใช้ หลักการ best effort ทัง: นี : หลักเกณฑ์และ
เงือนไขของเครื องมือ อาจมีการเปลียนแปลงได้ ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิมเครื องมืออืนใดในภายหลัง ซึงเป็ นไปตามแนวทางของกองทุนหลัก
และในกรณีทีบริ ษัทจัดการมีการเปลียนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้ มีการเปลียนแปลงเครื องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงือนไขของการใช้ เครื องมือหรื อมีการ
เพิมเครื องมืออืนใดเพิมเติมในภายหลังได้
ทังนี
: : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงือนไขของการใช้ เครื องมือ ได้ จากหนังสือชี :ชวนของกองทุนหลัก
 ค่ าธรรมเนียมการซือH ขายหน่ วยลงทุนทีสะท้ อนต้ นทุนในการซือH ขายทรั พย์ สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies -ADLs) :
กองทุนรวมทัวไป
อัตราสูงสุดไม่ เกินร้ อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิมเติม :
หลักเกณฑ์และเงือนไข :
1. บริ ษัทจัดการจะกําหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเรี ยกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริ ษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู่ภายใต้
กฎระเบียบ และ/หรื อประกาศ และ/หรื อแนวทางปฏิบตั ิของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน และ/หรื อหน่วยงานทีมีอํานาจอืน
ทังนี
: : การกําหนด ADLs Factor จะคํานึงถึงปั จจัยทีเกียวข้ อง โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งทีมีอยู่ และ/หรื อ
สมมติฐาน และ/หรื อการประเมินจากปั จจัยทีเกียวข้ องเท่าทีสามารถทําได้ เพือให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน: ๆ ได้ แก่
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการซื :อขายทรัพย์ สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ทีเปลียนแปลงไปจากการซือ: ขายทรัพย์สิน
ต้ น ทุน และค่าใช้ จ่ายในการรั กษาสัดส่ วนการลงทุน ต้ น ทุน และค่า ใช้ จ่ายที ถูก เรี ยกเก็บ จากหลักทรั พย์ ที ลงทุนหรื อกองทุน ปลายทาง ต้ น ทุน และ
ค่าใช้ จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพือเสริ มสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรื อธุรกรรมอืนใดเพือเสริ มสภาพคล่องของกองทุนรวม ต้ นทุนในการ
ปรับใช้ ตราสารอนุพนั ธ์เพือป้ องกันความเสียง รวมถึงปั จจัยอืนๆ ทีอาจเกิดขึ :นในอนาคตทีมีผลกระทบต่อต้ นทุน ค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม หรื อกระทบ
ต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรื อหลักทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุน
3. การกําหนด ADLs Threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริ ษัทจัดการกําหนด โดยบริ ษัทจัดการจะคํานึงถึงปั จจัยที
เกียวข้ องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้ อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งทีมีอยู่ และ/หรื อ สมมติฐาน และ/หรื อการ
ประเมินจากปั จจัยทีเกียวข้ องเท่าทีสามารถทําได้ เพือให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน: ๆ ได้ แก่ สภาพคล่องของกองทุน
รวม สภาพคล่องของหลักทรัพย์ทีกองทุนถือครอง พอร์ ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของหลักทรัพย์ทีลงทุน ปริ มาณการทํารายการซื :อ
ขายหน่วยลงทุนและแนวโน้ มการทํารายการ รวมถึงปั จจัยอืนๆ ทีอาจเกิดขึ :นในอนาคตทีมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม
4. ณ ขณะใดขณะหนึง บริ ษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้ อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ร่วมกับเครื องมือในการบริ หารความเสียงสภาพคล่องอืนได้
ข้ อสงวนสิทธิ„ :
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณา และ/หรื อตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ทีเกียวข้ องการการใช้ เครื องมือ
ADLs ในวันทําการนัน: รวมถึงรายการทีส่งมาล่วงหน้ า รายการลงทุนแบบประจํา และรายการอืนใดตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ทีจะนําค่าซื :อหน่วยลงทุนทีชําระเงินด้ วยเช็ค รวมเข้ าเป็ นยอดซื :อหน่วยลงทุนในวันทําการทีมีการใช้ เครื องมือ ADLs และ
บริ ษัทจัดการจะนํายอดซื :อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ ในการพิจารณา และ/หรื อตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ทีเกียวข้ องการการใช้ เครื องมือ ADLs ในวันทําการ
นัน: ทัง: นี : บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่เปลียนแปลงการดําเนินการใดๆ ทีได้ ดําเนินการหรื อตัดสินใจไปแล้ วทีเกียวข้ องกับการใช้ เครื องมือ ADLs
ในวันทําการนัน: แม้ หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื :อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
:
อบางส่วนของวันทําการนันไม่
: สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ และรายการซื :อหน่วย
ลงทุนทีชําระด้ วยเช็คทีเรี ยกเก็บไม่ได้ นนั : ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลโกรทเพือการออม -
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3. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเรี ยกเก็บ Anti-Dilution Levies – ADLs จากผู้ทีทํารายการซื :อหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ า หรื อขายคืน
หน่ว ยลงทุน และสับ เปลี ยนหน่ วยลงทุนออก เพี ยงฝั งใดฝั งหนึงทีเกิน ADLs Threshold ทีบริ ษั ท กําหนดไว้ รวมถึ งบริ ษั ทจัด การขอสงวนสิท ธิ ทีจะ
พิจารณากําหนดอัตราการเรี ยกเก็บ ADLs ทีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิทีจะมีข้อกําหนดเพิมเติมในการเรี ยกเก็บเฉพาะรายทีทํารายการซื :อหน่วย
ลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ า หรื อขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนออกในปริ มาณมากตามแนวทางทีบริ ษัทจัดการจะกําหนดได้
4. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ทีจะปรับเพิมหรื อลดอัตรา ADLs ทีเรี ยกเก็บ ซึงจะปรับเพิมไม่เกินอัตราสูงสุดทีระบุไว้ ในโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะ
เปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และหนังสือชีช: วนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม หรื อผ่านทางช่องทางอืนทีบริ ษัทจัดการกําหนด โดยในวันทีมีผลเริ มใช้
เครื องมือนี : ให้ รวมทุกคําสังทํารายการทีเข้ าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงือนไขของเครื องมือทีบริ ษัทจัดการได้ รับมาระหว่างเวลาทําการของวันทีมีผล
5. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้ เครื องมือแม้ ว่าในวันทําการใดๆ มีลกั ษณะเข้ าหลักเกณฑ์และเงือนไขการใช้ เครื องมือ หากบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว
เห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรื อยังไม่มีความจําเป็ นต้ องใช้ ภายใต้ ผลประโยขน์สงู สุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยให้ ผ้ ูถือหน่วย
ทราบ
การพิจารณาใช้ เครื องมือ :
1. การเรี ยกเก็บ ADLs ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้ เครื องมือนี :
2. บริ ษัทจัดการ อาจพิจารณาเรี ยกเก็บ ADLs โดยจะเป็ นการใช้ เฉพาะวันทําการซื :อขายใดทีสัดส่วนของมูลค่าซื :อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบ
กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทัง: หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ทีบริ ษัทจัดการกําหนด โดยทีมูลค่าซือ: ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน
คํานวณจากมูลค่าการซือ: หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน
(redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทังนี
: : รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีทีบริ ษัทจัดการกําหนด
3. บริ ษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ ข้อมูลดังต่อไปนี :
(1) มูลค่าการซื :อหน่วยลงทุนและสับเปลียนเข้ า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก
(2) มูลค่าการซื :อหน่วยลงทุนและสับเปลียนเข้ า น้ อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก ซึงบริ ษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1)
และ (2) ในระดับทีต่างกัน
4. ในกรณีทีมีการใช้ เครื องมือ ADLs นี : ADLs ทีเรี ยกเก็บได้ จะนํากลับเข้ ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้ เครื องมือนีม: ีวตั ถุประสงค์เพือบรรเทาผลกระทบ
ทางลบทีอาจเกิดขึ :นกับผู้ถือหน่วยทียังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี :ไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เพือสร้ างผลตอบแทนให้ กองทุนแต่อย่างใด
5. บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ เครื องมือนี : เพือส่งผ่านค่าใช้ จ่ายทีมีนัยยะสําคัญทีเกิดขึ :นจากการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบางรายไปยังผู้ถือหน่วยราย
ทีทําธุรกรรมนัน: โดยการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรื อส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริ หารสภาพ
คล่องของกองทุนรวม
กองทุ น รวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุ น ปลายทางมี ก ารใช้ ADLs บริ ษั ท จั ด การจะพิ จารณาดํ า เนิ น การให้ ส อดคล้ อ งกั บ กองทุ น
ปลายทาง
รายละเอียดเพิมเติม :
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนหลักหรื อตามข้ อมูลทีได้ รับจากกองทุนหลัก โดยใช้ หลักการ best effort ทัง: นี : หลักเกณฑ์และ
เงือนไขของเครื องมือ อาจมีการเปลียนแปลงได้ ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิมเครื องมืออืนใดในภายหลัง ซึงเป็ นไปตามแนวทางของกองทุนหลัก
และในกรณีทีบริ ษัทจัดการมีการเปลียนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้ มีการเปลียนแปลงเครื องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงือนไขของการใช้ เครื องมือหรื อมีการ
เพิมเครื องมืออืนใดเพิมเติมในภายหลังได้
ทังนี
: : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงือนไขของการใช้ เครื องมือได้ จากหนังสือชี :ชวนของกองทุนหลัก
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 :
หลักเกณฑ์และเงือนไข :
1. บริ ษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 5 วันทําการของกองทุนนันๆ
:
2. บริ ษัทจัดการจะใช้ Notice period สําหรับรายการทีมีมลู ค่าทีขายคืน และ/หรื อสับเปลียนออกเทียบเท่า 1 ล้ านบาท
3. บริ ษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริ หารความเสียงสภาพคล่องอืนได้

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลโกรทเพือการออม -
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ข้ อสงวนสิทธิ„ :
1. ในกรณีทีมีการใช้ Notice period และมีเหตุทีทําให้ ต้องใช้ เครื องมืออืนด้ วย บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิบตั ิกบั คําสังทีได้ จาก Notice period นัน:
เช่นเดียวกับคําสังทีได้ ตามปกติในวันทีทํารายการด้ วย ทัง: นี : บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่ วมกับเครื องมืออืน ได้ แก่ Liquidity Fee,
Swing pricing, ADLs, Redemption gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ/หรื อเครื องมืออืน ๆ
2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรื อลด Notice period ได้ ตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร ซึงจะปรับเพิมไม่เกิน Notice period สูงสุดทีกําหนด
ไว้ ในโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และหนังสือชีช: วนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม หรื อผ่านทางช่องทางอืนทีบริ ษัท
จัดการกําหนด โดยในวันทีมีผลเริ มใช้ เครื องมือนี : ให้ รวมทุกคําสังทํารายการทีเข้ าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงือนไขของเครื องมือทีบริ ษัทจัดการได้ รับมา
ระหว่างเวลาทําการของวันทีมีผล
3. บริ ษัทจัดการอาจให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนยกเลิกรายการขายคืน และ/หรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนทียังไม่ได้ ถกู นํามาดําเนินการได้ ตามวิธีการทีบริ ษัทจัดการ
กําหนด
4. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้ เครื องมือแม้ ว่าในวันทําการใดๆ มีลกั ษณะเข้ าหลักเกณฑ์และเงือนไขการใช้ เครื องมือ หากบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว
เห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรื อยังไม่มีความจําเป็ นต้ องใช้ ภายใต้ ผลประโยขน์สงู สุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยให้ ผ้ ูถือหน่วย
ทราบ
การพิจารณาใช้ เครื องมือ :
1. Notice period อาจแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้ เครื องมือนี :
2. บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริ ษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้ อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งทีมีอยู่ และ/หรื อสมมติฐาน
และ/หรื อการประเมินจากปั จจัยทีเกียวข้ องเท่าทีสามารถทําได้ เพือให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน: ๆ ได้ แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวม สภาพคล่องของหลักทรัพย์ทีกองทุนถือครอง พอร์ ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของหลักทรัพย์ทีลงทุน ปริ มาณการทํา
รายการซื :อขายหน่วยลงทุนและแนวโน้ มการทํารายการ รวมถึงปั จจัยอืนๆ ทีอาจเกิดขึ :นในอนาคตทีมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริ ษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ อง
กับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิมเติม :
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนหลักหรื อตามข้ อมูลทีได้ รับจากกองทุนหลัก โดยใช้ หลักการ best effort ทัง: นี : หลักเกณฑ์และ
เงือนไขของเครื องมือ อาจมีการเปลียนแปลงได้ ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิมเครื องมืออืนใดในภายหลัง ซึงเป็ นไปตามแนวทางของกองทุนหลัก
และในกรณีทีบริ ษัทจัดการมีการเปลียนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้ มีการเปลียนแปลงเครื องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงือนไขของการใช้ เครื องมือหรื อมีการ
เพิมเครื องมืออืนใดเพิมเติมในภายหลังได้
ทังนี
: : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงือนไขของการใช้ เครื องมือ ได้ จากหนังสือชี :ชวนของกองทุนหลัก
 เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (redemption gate):
กองทุนรวมทัวไป
เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ ตากว่
ํ าร้ อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใช้ เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ เกิน : 10 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิมเติม :
หลักเกณฑ์และเงือนไข :
1. บริ ษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ขัน: ตําไม่ตํากว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามรายละเอียดวิธีการคํานวณทีบริ ษัท
จัดการกําหนด
2. บริ ษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 10 วันทําการ ในแต่ละรอบ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณทีบริ ษัทจัดการกําหนด กรณี
กองทุนรวมทีเน้ นลงทุนต่างประเทศ Gate period จะไม่นบั รวมวันหยุดต่างประเทศหรื อวัน Non-Dealing date ทีกองทุนได้ กําหนดไว้
3. ในกรณีทีบริ ษัทจัดการกําหนดเงือนไขเพือบ่งชี :สถานการณ์ทีไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงั กล่าว Redemption Gate จะใช้ เฉพาะวันทําการ
ซื :อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื :อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิทัง: หมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรื อมากกว่า Gate
threshold ทีบริ ษัทจัดการกําหนด โดยทีมูลค่าซื :อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจาก มูลค่าการซื :อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่า
การสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก
(switch out)
4. บริ ษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื :อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลียตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคําสังรับซื :อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลียนออก ณ วันทีใช้ Redemption Gate
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลโกรทเพือการออม -
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5. บริ ษั ท จั ด การอาจพิ จ ารณากํ า หนด Redemption gate และ Gate period ในแต่ ล ะครั ง: แตกต่ า งกั น ได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ ตํ ากว่ า
Redemption Gate ขันตํ
: า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานทีระบุไว้ ในโครงการ
6. คําสังรับซื :อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออกส่วนทีเหลือ บริ ษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื :อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคําสังรับซื :อ
คืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน-หลังของคําสังรับซื :อคืนหน่วยลงทุน
7. บริ ษัทจัดการจะทําการรับซื :อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารั บซือ: คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื :อคืน
หน่วยลงทุน ทัง: นี : เว้ นแต่กรณีทีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะรับซื :อคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนเกินกว่า
Redemption Gate ทีประกาศใช้
8. บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบเมือมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชกั ช้ า โดยวันทีมีผลเริ มใช้ เครื องมือนี : ให้ รวมทุกคําสังทํารายการ
ทีเข้ าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงือนไขของเครื องมือทีบริ ษัทจัดการได้ รับมาระหว่างเวลาทําการของวันทีมีผล
9. ในกรณีทีมีการใช้ เครื องมือ Redemption Gate นี : บริ ษัทจัดการอาจใช้ ร่วมกับเครื องมือในการบริ หารความเสียงสภาพคล่องอืนได้
ข้ อสงวนสิทธิ„ :
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรื อลดอัตรา Gate threshold ตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ตํากว่า Redemption Gate ขัน:
ตําทีระบุในโครงการ ทังนี
: : รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีทีบริ ษัทจัดการกําหนด
2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะรับซื :อคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ทีประกาศใช้
3. บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดํ าเนิ น การระหว่ า งการทํ า Redemption Gate ได้ แ ก่ การยกเลิ ก Redemption Gate ก่ อ น
ระยะเวลาทีกําหนด การใช้ เครื องมืออืนแทน Redemption Gate เป็ นต้ น (ถ้ ามี) ทังนี
: : ในกรณีทีไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนทีเหลือได้
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสังขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดที
:
ค้ างอยู่ในรายการ และแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทีถูกยกเลิกคําสังโดยไม่ชกั ช้ า
4. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ทีจะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณาและ/หรื อตัดสินใจเรื องต่างๆ ทีเกียวข้ องการการใช้ เครื องมือ
Redemption Gate ในวันทําการนัน: รวมถึงรายการทีส่งมาล่วงหน้ า รายการลงทุนแบบประจํา และรายการอืนใดตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
5. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้ เครื องมือแม้ ว่าในวันทําการใดๆ มีลกั ษณะเข้ าหลักเกณฑ์และเงือนไขการใช้ เครื องมือ หากบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว
เห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรื อยังไม่มีความจําเป็ นต้ องใช้ ภายใต้ ผลประโยขน์สงู สุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยให้ ผ้ ูถือหน่วย
ทราบ
การพิจารณาใช้ เครื องมือ :
1. Redemption Gate ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้ เครื องมือนี :
2. บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรื อประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริ ษัทจัดการ
อาจกําหนดเงือนไขเพือบ่งชี :สถานการณ์ทีไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริ ษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับ
กองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิมเติม :
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนหลักหรื อตามข้ อมูลทีได้ รับจากกองทุนหลัก โดยใช้ หลักการ best effort ทัง: นี : หลักเกณฑ์และ
เงือนไขของเครื องมือ อาจมีการเปลียนแปลงได้ ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิมเครื องมืออืนใดในภายหลัง ซึงเป็ นไปตามแนวทางของกองทุนหลัก
และในกรณีทีบริ ษัทจัดการมีการเปลียนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้ มีการเปลียนแปลงเครื องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงือนไขของการใช้ เครื องมือหรื อมีการ
เพิมเครื องมืออืนใดเพิมเติมในภายหลังได้
ทังนี
: : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงือนไขของการใช้ เครื องมือได้ จากหนังสือชี :ชวนของกองทุนหลัก
3. การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือH คืนหน่ วยลงทุนตามคําสังทีรั บไว้ หรื อจะหยุดรั บคําสังซือH หรื อคําสังขายคืนหน่ วยลงทุน (suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้ สูงสุดไม่ เกิน: 5 วันทําการ
เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชือโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่า จําเป็ นต้ อง
ระงับการซื :อขายหน่วยลงทุนโดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
กําหนด
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรื อไม่รับซื :อคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรั บคําสังซื :อหรื อคําสังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of
dealings) ได้ ด้วยเหตุอืนใดดังต่อไปนี : ซึงไม่เกินกว่ากรณีทีประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสังซื :อหน่วยลงทุนทีรับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคําสังซื :อหน่วยลงทุนแก่ผ้ ูลงทุนเฉพาะราย เนืองจากปรากฏข้ อเท็จจริ ง
ดังนี :
(ก) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน: ๆ มีส่วนเกียวข้ องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึงดังนี :
(1) การกระทําทีเป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกียวกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็ นกฎหมาย
ไทย หรื อกฎหมายต่างประเทศ
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลโกรทเพือการออม -
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(2) การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
(3) การกระทําทีเป็ นการปฏิบตั ิตามคําสังเกียวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ าได้ ในสาระสําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอืนเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของตนอันเนืองมาจาก การทีบริ ษัท
จัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้ วยการ
ดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื :อขายหลักทรัพย์และการค้ าหลักทรัพย์ และ
การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ทีเป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื :อขายล่วงหน้ า ซึงให้ กระทําได้ ไม่เกิน 3 วันทําการ
บริ ษัทจัดการจะกําหนดวิธีการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณี ทรัพย์สินทีกองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบ
ปั ญหาขาดสภาพคล่อง หรื อไม่สามารถจําหน่ายได้ ด้วยราคาทีสมเหตุสมผล เมือได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยบริ ษัทจัดการสามารถใช้ วิธีการ
คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็ น 0 และให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีมีชืออยู่ในทะเบียน ณ วันทีได้ บนั ทึกมูลค่าดังกล่าวเป็ นผู้มีสิทธิที
จะได้ รับเงินภายหลังจากทีสามารถจําหน่ายทรัพย์สินนันได้
: ทังนี
: : บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
คําเตือนเกียวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
 การพิจารณาร่างหนังสือชีช: วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม: ิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี :ชวน
ของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเสนอขายนัน:
 บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอืนเพือบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด เช่นเดียวกันกับที
บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืนเพือกองทุนรวม ซึงอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวม
ทังนี
: : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้ อมูลอืนเพิมเติมได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
 ผู้ลงทุนในกองทุนรวมนี : จะไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรื อนําไปเป็ นประกัน
 กองทุนรวมนี :ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสียงของพอร์ ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้ วย
สิทธิและข้ อจํากัดของผู้ถือหน่ วยลงทุน
1. เงือนไขทีผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอH าจถูกจํากัดสิทธิ
ในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทัง: หมดของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการหรื อบริ ษัทหลักทรัพย์
ทีเป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชือผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนทีเกินดังกล่าว
2. ข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกินข้ อจํากัดในการใช้ สิทธิออกเสียงทีมีแนวโน้ มว่ าอาจจะเกิดขึนH (ถ้ ามี) และช่ องทางการตรวจสอบข้ อมูลสัดส่ วนการ
ถือหน่ วยลงทุนของบุคคล
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดได้ ทีเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.krungsriasset.com
3. วิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนหน่ วยลงทุน
ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรื อนําไปเป็ นประกัน
4. การออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
กองทุน รวมนี จ/ ะใช้ ระบบไร้ ใบสําคัญ หน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริ ษัท จัด การจะดํ าเนิน การให้ น ายทะเบีย นหน่วยลงทุน บัน ทึ กชือผู้เปิ ดบัญ ชีก องทุน ใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
บริ ษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึงได้ แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(Passbook) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึงเท่านัน/ โดยให้ เป็ นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
5. ช่ องทางและวิธีการที)ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริ ษัทจัดการใน
หลักทรั พย์ ของบริษัทใดๆ ที)กองทุนรวมลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีทีบริ ษัทจัดการได้ เปิ ดเผยไว้ ทีสํานักงานของบริ ษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื /อคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.krungsriasset.com

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลโกรทเพือการออม -
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6. ช่ องทางและวิธี การร้ องเรี ยนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับ ข้ อพิ พ าทโดยกระบวนการอนุ ญ าโตตุ ลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่ กระบวนการ
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 – ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-724-3377
 กองทุนรวมนี :มีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการดังกล่าว ในกรณีทีบริ ษัทจัดการปฎิบตั ิไม่เป็ นไป
ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี : และ/หรื อหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเกียวข้ อง
อันมีผลให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําข้ อพิพาทเข้ าสู่การพิจารณาตามกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
7. ภูมิลําเนาเพื)อการวางทรั พย์ สําหรั บผู้ถือหน่ วยลงทุนทุกรายที)ไม่ มีภูมิลําเนาในประเทศไทย (ถ้ ามี)
ในกรณี ทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่างอืน บริ ษัทจัดการจะอ้ างอิงทีอยู่ของบริ ษัทจัดการเป็ นภูมิลําเนา เพือบริ ษัท
จัดการจะได้ นําทรัพย์ดงั กล่าวไปวางทรัพย์ ณ สํานักงานวางทรัพย์

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลโกรทเพือการออม -
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ข้ อมูลเกียวกับบุคคลทีเกียวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
บุคคลทีเกียวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
 รายชือคณะกรรมการของบริ ษัทจัดการ มี 9 คน ตามรายชือดังต่อไปนี :
(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

 รายชือคณะผู้บริ หารบริ ษัทจัดการ มี 6 คน ตามรายชือดังต่อไปนี :
(1) นางสุภาพร ลีนะบรรจง
(3) นายเอนกพร โพธิทตั
(5) นายประเสริฐ อิมพรรุจี

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

- จํานวนกองทุนรวมทังหมดภายใต้
:
การบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการ เท่ากับ 154 กองทุน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 385,405 ล้ านบาท
 รายชือคณะกรรมการการลงทุน (investment committee)
ชือ นามสกุล
(1) นางสุภาพร ลีนะบรรจง
(2) นายศิระ คล่องวิชา
(3) นายวิพธุ เอื :ออานันท์
(4) นายฑลิต โชคทิพย์พฒ
ั นา
(5) นายจาตุรันต์ สอนไว
(6) นางสาวพรทิพา หนึงนํ :าใจ
(9) ดร. ฐนิตพงศ์ ชืนภิบาล
(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 โกลบอลโกรทเพือการออม -

ตําแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การ
ประธานเจ้ าหน้ าทีกลุ่มการลงทุน
รองประธานเจ้ าหน้ าทีกลุ่มการลงทุน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี :
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายบริ หารความเสียงด้ านการลงทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี :
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี :
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี :
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี :
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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 รายชือผู้จัดการกองทุน (Fund Manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การทํางานทีเกียวข้ องกับการบริ หารจัดการกองทุน รวม รวมทัง: หน้ าทีความ
รับผิดชอบของผู้จดั การกองทุนดังกล่าว
ชือ นามสกุล
นายฑลิต โชคทิพย์พฒ
ั นา

นายสาธิต บัวชู

นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์

นายปี ติ ประติพทั ธิ„พงษ์

นายกวิฬ เหรี ยญเสาวภาคย์

นายจาตุรันต์ สอนไว

นายชูศกั ดิ„ อวยพรชัยสกุล,
CFA

นายพงศ์สณ
ั ห์ อนุรัตน์, CFA

นางสาววรดา ตันติสนุ ทร

นายวัชริ นทร์ ด้ วงสังข์, CISA,
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 สาขาการเงินและ
การตลาด University of LA VERNE,
CA, USA
- Bachelor of Science, Sirindhorn
International Institute of
Technology, Thammasat
University, Thailand
- ปริ ญญาโท การเงิน บัญชีและการ
จัดการ (เกียรตินิยมอันดับหนึง)
Bradford University
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริ ญญาโท สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ, โครงการแลกเปลียน
นักศึกษาที Louvain School of
Management, ประเทศเบลเยียม)
-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 (เกียรตินิยมอันดับหนึง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลโกรทเพือการออม -

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 าทีวิเคราะห์

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

- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- เจ้ าหน้ าทีฝ่ ายลูกค้ าบุคคลเเละ
บริ การ

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

- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- เจ้ าหน้ าทีวิเคราะห์สินเชือ

- บลจ. กรุงศรี จํากัด

- ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี :และ
กองทุนรวมต่างประเทศ
- Investment Product Manager
- Downstream Coordinator

- บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากัด
- Exxon Mobil Limited, U.S.

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

- ผู้จดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุนและ
กองทุนรวมต่างประเทศ
- นักลงทุนสัมพันธ์

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บมจ. ธนาคารทหารไทย

- ผู้จดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารความเสียงด้ าน
การลงทุน
- ผู้จดั การผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดเงิน

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

- ผู้จดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- นักวิเคราะห์ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน
- นักวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาดเงิน

- บลจ. เมอร์ ชนั พาร์ ทเนอร์ จํากัด

- ผู้จดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
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 รายชือผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื :อคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

รายชือผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือH คืนหน่ วยลงทุน (selling agent)
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริ ง จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ดบี ีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ทรี นีตี : จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ ชัน พาร์ ทเนอร์ จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ไอร่า จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยเครดิตเพือรายย่อย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท แรบบิท ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื :อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื :อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รี พบั บลิค จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื :อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื :อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์เมอร์ ชนั พาร์ ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื :อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลโกรทเพือการออม -

เบอร์ โทรศัพท์
1572
0-2659-7000
0-2231-3777, 0-2632-0777
02-949-1999
02-658-6300
02-638-5000
0-2680-1234
02-695-5000
0-2305-9000
02-761-9000
0-2857-7000
0-2217-8888
0-2646-9650
0-2658-5800
0-2343-9500, 0-2801-9100
0-2658-8888
0-2659-8000
0-2660-6677
0-2635-1700
02-205-7000
02-672-5920
02-648-1111
02-684-8888
0-2359-0000
02-696-0000
0-26975300
02-648-3600
02-088 9999
02-659-3456
02-207-2100
02-861-4820
02-352-5100
02-009-8000
02-266-6698
02-026-5100
02-107-1664
02-022-1400
02-626-7000
0-2117-7878
0-2274-9400
02-016-8600
02-508-1567
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รายชือผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือH คืนหน่ วยลงทุน (selling agent)
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื :อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริ สต์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ ด จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื :อขายหน่วยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด

เบอร์ โทรศัพท์
02-061-9621
02-430-6543
02-829-6291-94
02-114-6612

 รายชือนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด โทรศัพท์ 0-2657-5757
 รายชือผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor)
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2724-3377
ทังนี
: : นอกจากหน้ าทีตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังฯ
: ผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าทีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
 รายชือผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม
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 โกลบอลโกรทเพือการออม -

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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อัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุ งศรีโกลบอลโกรทเพือการออม
อัตราส่ วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรั พย์ สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit)
ประเภททรั พย์ สิน
1. ตราสารภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ :นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade แต่ตํากว่า 2 อันดับแรก
3. หน่วย CIS
4. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู้รับฝากหรื อผู้ออกตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง
ดังนี :
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
: : เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารทีรัฐบาลเป็ นประกัน
5. ตราสารทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี :
5.1 เป็ นตราสารหนี : ตราสารกึงหนี :กึงทุน ตราสารทีมีสญ
ั ญาซื :อขายล่วงหน้ าแฝง หรื อศุกกู
ทีผู้ออกจัดตังขึ
: :นตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศทีได้ รับ
อนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี :
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี :น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 397 วัน นับแต่
วันทีลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรื อ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี :
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริ ษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี :มากกว่า 397 วัน นับแต่วนั ทีลงทุน ต้ องขึ :น
ทะเบียนหรื ออยู่ในระบบของ regulated market
6. 6.1 ตราสารทุนทีจดทะเบียนซื :อขายในกระดานซื :อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของ
SET หรื อของตลาดซื :อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนทีผู้ออกตรา
สารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจทําให้ มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซื :อขายใน
SET หรื อในตลาดซื :อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.2 ตราสารทุนทีออกโดยบริ ษัททีจัดตังขึ
: :นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
ซึงหุ้นของบริ ษัทดังกล่าวซื :อขายในกระดานซื :อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของ
SET หรื อของตลาดซื :อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริ ษัททีอยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจทําให้ มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื :อขายใน SET หรื อใน
ตลาดซื :อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุ้นทีอยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซื :อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี :
6.4.1 เป็ นตราสารหนี : ตราสารกึงหนี :กึงทุน ตราสารทีมีสญ
ั ญาซื :อขายล่วงหน้ าแฝง หรื อ
ศุกกู ทีผู้ออกจัดตังขึ
: :นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนันในต่
: างประเทศ
หรื อผู้ออกจัดตังขึ
: :นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลโกรทเพือการออม -

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
(หรื อไม่เกิน 10% เมือเป็ นการลงทุนในต่างประเทศ
หรื อผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
เลือกใช้ credit rating แบบ national scale)
ไม่เกินอัตราดังนี : แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นํ :าหนักของตราสารทีลงทุนใน benchmark + 5%

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี : แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นํ :าหนักของทรัพย์สินทีลงทุนใน benchmark + 5%
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7.

8.

ต่างประเทศทีได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรื อ
เป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี :
6.4.3.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน SET หรื อในตลาดซื :อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี :น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 397 วัน
นับแต่วนั ทีลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 6.4.3.1 หรื อ 6.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องบุคคลดังนี :
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้ อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี :มากกว่า 397 วัน นับแต่วนั ทีลงทุน ต้ อง
ขึ :นทะเบียนหรื ออยู่ในระบบของ regulated market
6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants) ทีมี issuer rating อยู่ในระดับ
investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี : ทีคู่สญ
ั ญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรื อหน่วย property ทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี :
6.7.1 จดทะเบียนซื :อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซื :อขายในกระดานซื :อ
ขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของ SET หรื อของตลาดซื :อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจทํา
ให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื :อขายใน SET หรื อในตลาดซื :อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนทีไม่ได้ มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้ าง
พื :นฐานอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตาม
แนวทางทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
6.8 หน่วย private equity ทีจดทะเบียนซื :อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพือจดทะเบียนซื :อขาย
ในกระดานซื :อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรื อของตลาดซื :อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ทีอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื :อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อในตลาดซื :อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.9 หน่วย CIS ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ทีจดทะเบียนซื :อขายหรื ออยู่ใน
ระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซื :อขายในกระดานซื :อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัวไป
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อของตลาดซื :อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื :อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อในตลาดซื :อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
หน่วย infra หรื อหน่วย property ของกองทุนทีมีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้ าง
พื :นฐาน อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และมีลกั ษณะตาม 6.7.1
ทรัพย์สินอืนนอกเหนือจากทีระบุในข้ อ 1 – ข้ อ 7 (SIP)

ไม่จํากัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินดังนี : ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ Single Entity Limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรื อคู่สญ
ั ญา แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุน
2. Derivatives on Organized Exchange

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลโกรทเพือการออม -
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อัตราส่ วนการลงทุนทีคํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit)
1.

ประเภททรั พย์ สิน
การลงทุนในทรัพย์สินของบริ ษัททุกบริษัททีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ น
คู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึงดังนี : แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) นํ :าหนักของทรัพย์สินทีลงทุน ใน Benchmark + 10%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนทรัพย์สินดังนี : ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ Group Limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. Derivatives on Organized Exchange
อัตราส่ วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรั พย์ สิน (Product Limit)
1.

2.

3.
4.
5.

6.

ประเภททรั พย์ สิน

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากตัว} แลกเงินหรื อตัว} สัญญาใช้ เงิน ทีนิติบคุ คลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงจ่
ั าย
หรื อคู่สญ
ั ญา ดังนี :
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
: :น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริ ษัทเงินทุน
1.4 บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินทีกองทุนได้ รับโอนกรรมสิทธิ„มาจากคู่สญ
ั ญาตาม reverse repo
หรื อ securities lending หรื อ derivatives)
ทรัพย์สินดังนี :
2.1 ตัว} แลกเงิน หรื อตัว} สัญญาใช้ เงิน ทีมีเงือนไขห้ ามเปลียนมือแต่กองทุนรวมได้
ดําเนินการให้ มีการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด
หรื อมีเงือนไขให้ กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 ตราสารทีมีสญ
ั ญาซื :อขายล่วงหน้ าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารทีมีสญ
ั ญาซื :อขาย
ล่วงหน้ าแฝงซึงจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด
ไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้ เสนอขายตราสารหนี :ทีออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้ อ 5 ของส่วนนี :
Reverse Repo
Securities Lending
total SIP ซึงได้ แก่ ทรัพย์สินตามข้ อ 8 ของส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สินหรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี : ตราสารกึงหนี :
กึงทุน ตราสารทีมีสญ
ั ญาซื :อขายล่วงหน้ าแฝง ศุกกู หรื อตราสาร Basel III ทีมีลกั ษณะ
ครบถ้ วนดังนี :
5.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้ อ 6 ส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สินหรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับตํากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating
derivatives ดังนี :
6.1 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ทีมีวตั ถุประสงค์เพือการลดความเสียง (hedging)
6.2 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ทีมิใช่เพือการลดความเสียง (non-hedging)

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลียในรอบปี บัญชี เว้ นแต่เป็ นกองทุน
รวมทีมีอายุโครงการ < 1 ปี ให้ เฉลียตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช่กบั กองทุนรวมทีอายุโครงการคงเหลือ < 6
เดือน ทังนี
: : เฉพาะกองทุนรวมทีมีอายุโครงการ > 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกินมูลค่าความเสียงทีมีอยู่
global exposure limit
กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้ อน
จํากัด net exposure ทีเกิดจากการลงทุนใน derivatives
โดยต้ องไม่เกิน 100% ของ NAV

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ Product Limit

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลโกรทเพือการออม -
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อัตราส่ วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการทีลงทุน (concentration limit)
ประเภททรั พย์ สิน

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

1.

หุ้นของบริ ษัทรายใดรายหนึง

ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการรายเดียวกันต้ องมีจํานวนหุ้น
ของบริ ษัทรวมกัน น้ อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
:
ษทั นัน:

2.

ตราสารหนี : ตราสารกึงหนี :กึงทุน ตราสาร Basel III และศุกกู
ของผู้ออกรายใดรายหนึง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี :ภาครัฐไทยหรื อตราสารหนี :ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

3.

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี :สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสาร
รายนัน: ตามทีเปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทังนี
: : ในกรณีที
ผู้ออกตราสารมีหนี :สินทางการเงินทีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยัง
ไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริษัทจัดการอาจนํามูลค่าหนี :สินทางการเงินดังกล่าวมา
รวมกับมูลค่าหนี :สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูลหนี :สินทาง
การเงินนันจะต้
: องเป็ นข้ อมูลทีมีการเผยแพร่เป็ นการทัวไป และในกรณีทีผู้ออกตราสารไม่
มีหนี :สินทางการเงินตามทีเปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด
รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง: แรกของผู้ออกตราสาร ให้ ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้ อนี :ของผู้ออก
รายนันเป็
: นรายครัง: เว้ นแต่ในกรณีทีผู้ออกตราสารได้ มีการยืนแบบแสดงรายการข้ อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีทีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี :โดยเป็ นตราสารทีออกใหม่และมี credit
rating อยู่ในระดับตํากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating บริ ษัทจัดการจะ
ลงทุนเพือกองทุนภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง: เว้ นแต่กรณีทีผู้ออกตรา
สารได้ มีการยืนแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงการ
(bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารทีออกโดยบุคคลดังนี :
1. ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริ ษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของกองทุ
:
นรวม หรื อกองทุน CIS
ต่างประเทศ ทีออกหน่วยนัน:
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี :
โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
: :นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทังหมดของกองทุ
:
น infra ทีออกหน่วยนัน: เว้ นแต่
เป็ นหน่วย infra ของกองทุนทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี : โดยได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
: :นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

4. หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึง

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลโกรทเพือการออม -
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5.

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทังหมดของกองทุ
:
น property ทีออกหน่วย
นัน: เว้ นแต่เป็ นหน่วย property ของกองทุนทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี : โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
: :นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

6.

หน่วย private equity

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย private equity ทังหมดของกองทุ
:
น private equity

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

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลโกรทเพือการออม -
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ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากผู้ซือH หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนหรื อกองทุนรวม
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (1) (ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด
:
หักด้ วย มูลค่าหนี :สินทังหมด
:
เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันทีคํานวณ)
เรี ยกเก็บจริง

รายการทีเรี ยกเก็บ

อัตราตามโครงการ

1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทังH หมดทีประมาณการได้
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาการลงทุน
ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี
ค่าใช้ จ่ายในการจัดให้ มีผ้ ปู ระกัน
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการปฏิบตั ิการกองทุน
ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ค่าธรรมเนียมอืนๆ
2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทีประมาณการไม่ ได้
ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ :นเพือการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรื อค่าใช้ จ่าย
ต่างๆ อืนใดทีเกิดขึ :นจากการทํารายการซื :อขายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ ตามทีจ่ายจริ ง เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินใน
ต่างประเทศ หรื อ ค่าส่งเอกสารไปต่างประเทศ เป็ นต้ น

ไม่เกิน 4.6545
ไม่เกิน 2.1400
ไม่เกิน 0.1070
ไม่เกิน 0.1605
ไม่มี
ตามทีจ่ายจริ ง
ไม่มี
ไม่เกิน 1.0700
ตามทีจ่ายจริ ง
ไม่เกิน 2.2470

14 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65
1.1613
0.9416
0.0321
0.1605
ไม่มี
0.0271
ไม่มี
ยังไม่เรี ยกเก็บ
ยังไม่เรี ยกเก็บ
-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทังH หมด

ไม่ เกิน 4.6545

1.1613

ค่ าใช้ จ่ายในการซือH ขายหลักทรั พย์

ตามทีจ่ายจริ ง

-

ค่ าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากผู้สังซือH หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน (1) (ร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

o
o
o
o
o
o

เรี ยกเก็บจริง

รายการทีเรี ยกเก็บ

อัตราตามโครงการ

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื :อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ า
ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าปรับกรณีขายคืน/สับเปลียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนทีลงทุนเป็ น
ระยะเวลาไม่ถึง 3 ปี (2)

ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00
ไม่มี

ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่มี

ไม่เกิน 0.50

0.50

14 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65

หมายเหตุ :
(1) ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรื อผู้สงซื
ั :อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนข้ างต้ น เป็ นอัตราทีรวมภาษี มูลค่าเพิมหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อ
ภาษี อืนใดแล้ ว
(2) บริ ษัทจัดการจะไม่เรี ยกเก็บค่าปรับเฉพาะกรณีทีเป็ นการสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพือการออมด้ วยกัน ทัง: ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ
และบริ ษัทจัดการอืน

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลโกรทเพือการออม -
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่ อภาระผูกพันของกองทุนรวม

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2565
มูลค่ าตามราคาตลาด

% NAV

9,387,203.09

3.66

Rate Aหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินต่ างประเทศ
หน่วยลงทุน

9,387,203.09
259,274,146.77

3.66
101.07

ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สัญญาซือH ขายล่ วงหน้ า
สัญญาทีอ้ างอิงกับอัตราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

259,274,146.77
(12,067,984.49)

101.07
(4.71)

(404,017.47)

(0.16)

Rate AA+

(1,203,627.32)

(0.47)

Rate AA

(6,663,904.04)

(2.60)

Rate AAอืนๆ
ลูกหนี :

(3,796,435.66)
(70,852.05)
359,950.10

(1.48)
(0.02)
0.14

เจ้ าหนี :

(116,826.95)

(0.04)

ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

(313,975.20)

(0.12)

มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ

256,522,513.32

100.00

หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
FITCH-LONG

TRIS
Rate A+
FITCH-LONG

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลโกรทเพือการออม -
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือH ขายล่ วงหน้ า ณ 30 กันยายน 2565
ประเภทสัญญา

คู่สัญญา

สัญญาทีอ้ างอิงกับอัตราแลกเปลียน
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.กรุงศรี อยุธยา
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.กรุงศรี อยุธยา
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.กสิกรไทย
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.กสิกรไทย
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.กสิกรไทย
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.กสิกรไทย
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.กรุงไทย
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

วัตถุประสงค์

ป้องกันความเสียง
ป้องกันความเสียง
ป้องกันความเสียง
ป้องกันความเสียง
ป้องกันความเสียง
ป้องกันความเสียง
ป้องกันความเสียง
ป้องกันความเสียง
ป้องกันความเสียง
ป้องกันความเสียง
ป้องกันความเสียง
ป้องกันความเสียง
ป้องกันความเสียง

มูลค่ าสัญญา
(Notional Amount)

49,226,166.30
40,994,215.80
14,692,400.00
10,561,879.80
64,733,940.00
51,338,430.00
17,275,350.00
10,169,390.00
22,444,687.50
12,320,955.00
14,500,000.00
12,403,060.80
10,464,721.00

% NAV

วันครบกําหนด

(0.9843)
(0.4957)
0.1576
(0.0124)
(1.2155)
(0.9676)
(0.4692)
(0.1585)
(0.4015)
0.1857
(0.2340)
(0.1537)
0.0445

7 ต.ค. 2565
13 ม.ค. 2566
7 ต.ค. 2565
7 ต.ค. 2565
4 พ.ย. 2565
25 พ.ย. 2565
16 ธ.ค. 2565
25 พ.ย. 2565
16 ธ.ค. 2565
7 ต.ค. 2565
7 ต.ค. 2565
7 ต.ค. 2565
25 พ.ย. 2565

กําไร/ขาดทุน
(net gain/loss)

(2,524,841.83)
(1,271,593.83)
404,361.20
(31,753.55)
(3,117,931.20)
(2,481,985.22)
(1,203,627.32)
(406,686.52)
(1,029,908.75)
476,464.50
(600,200.00)
(394,358.70)
114,076.73

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

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลโกรทเพือการออม -
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชือถือ
 ตราสารหนีรH 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
ความน่าเชือถือสูงทีสุด และมีความเสียงตําทีสุด
ความน่าเชือถือสูงมาก และมีความเสียงตํามาก

ความน่าเชือถือสูง และมีความเสียงตํา

ความน่าเชือถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้

ความน่าเชือถือตํากว่าระดับปานกลาง

ความน่าเชือถืออยู่ในเกณฑ์ตํามาก

มีความเสียงในการผิดนัดชําระหนี :สูงทีสุด
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 : โดยผู้ออกตราสารหนี :ไม่สามารถ
ชําระดอกเบี :ยและคืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

 ตราสารหนีรH ะยะสันH
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 :มีสถานะทังทางด้
:
านการตลาดและการเงินทีแข็งแกร่งในระดับดีมาก มี
สภาพคล่องทีดีมาก และนักลงทุนจะได้ รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี :ทีดีกว่า
อันดับเครดิตในระดับอืน
ผู้ออกตราสารหนี ม: ี ส ถานะทัง: ด้ า นการตลาดและการเงิ น ที แข็ งแกร่ งในระดับ ดี และมี
ความสามารถในการชําระหนี :ระยะสันในระดั
:
บทีน่าพอใจ
ผู้ออกตราสารหนี :มีความสามารถในการชําระหนี :ระยะสันในระดั
:
บทียอมรับได้
มีความสามารถในการชําระหนี :ระยะสันที
: ค่อนข้ างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสูงของความสามารถในการชําระหนี :ได้ ตรงตามกําหนดเวลาทีระบุไว้
เป็ นระดับทีอยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี : โดยผู้ออกตราสารหนี :ไม่สามารถชาระดอกเบี :ยและ
คืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

หมายเหตุ
(1)
(2)

เครื องหมายบวก (+) หรื อ ลบ (-) หรื อเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ ายนัน: เพือจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
คําเสริมท้ าย (tha) จะระบุไว้ ต่อจากอันดับเครดิตเพือบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลโกรทเพือการออม -

บริษท
ั ***
หลักทรัพย?จด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 36
ข้ อมูลอืนๆ
1. ข้ อกําหนดเฉพาะของกองทุนรวมเพือการออม
1.1 บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานในการตรวจสอบการซื :อหรื อขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงระบบงานในการขายคืนหน่วยลงทุน โดย
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจัดทําและส่งรายงานเกียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทีขายคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที
สมาคมกําหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานงาน ก.ล.ต.
1.2 การลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม ผู้ลงทุนต้ องปฏิบัติตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในคู่มือการลงทุนเกียวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม และซือ:
หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาการใช้ สิทธิ ประโยชน์ ทางภาษี ทีกรมสรรพากรและ/หรื อหน่วยงานของทางการประกาศกําหนด จึงเป็ นผู้มีสิทธิได้ รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี โดยนําเงินค่าซื :อหน่วยลงทุนไปขอยกเว้ นภาษี เงินได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องคํานึงถึงเงือนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามเงือนไขที
กรมสรรพากรกําหนด โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเงือนไขดังกล่าว จะต้ องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้ านภาษี และจะต้ องชําระ
คืนเงินภาษี ทีได้ รับลดหย่อนและเงินเพิมให้ แก่กรมสรรพากร
1.3 การโอนย้ ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมไปยังกองทุนรวมเพือการออมอืน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมพร้ อมด้ วยผลประโยชน์ทงั : หมดทีเกิดขึ :น หักค่าธรรมเนียมการโอนย้ าย
การลงทุน (ถ้ ามี) ไปยังกองทุนรวมเพือการออมอืน ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทีบริ ษัทจัดการได้ รับคําสังโอนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
1.4 การบันทึกบัญชีเงินลงทุน และการหักเงินลงทุนเมือมีการขายคืนหรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันทีลงทุน และเมือผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน
รวมเพือการออม บริ ษัทจัดการจะคํานวณต้ นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้ าก่อน ออกก่อน”(FIFO) โดยจะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานงาน ก.ล.ต.
1.5 หนังสือรับรองการซื :อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดทําหนังสือรับรองการซื :อหรื อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออม โดยมีรายการอย่างน้ อยตามประกาศของสมาคมบริ ษัท
จัดการลงทุนกําหนด และบริ ษัทจัดการจะไม่จัดทําใบรับรองการซื :อหรื อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออม สําหรับยอดการซื :อหน่วยลงทุนซึง
พ้ นระยะเวลาการใช้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี ทีกรมสรรพากรและ/หรื อหน่วยงานของทางการประกาศกําหนด
1.6 หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดทําหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออม โดยมีรายการอย่างน้ อยตามประกาศของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
กําหนด
2. การรั บผลประโยชน์ ตอบแทนเนืองจากการทีกองทุนใช้ บริการบุคคลอืน (soft commission)
บริ ษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินทีมีมลู ค่าเพือกองทุนจากบุคคลทีเป็ นผู้ให้ บริ การอันเนืองมาจากการใช้ บริ การของบุคคลดังกล่าวในการ
จัดการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หนังสือเวียน หรื อ
หนังสือซักซ้ อมความเข้ าใจ ทัง: ทีมีอยู่ในปั จจุบนั และทีแก้ ไขเพิมเติมในอนาคต ทีเกียวกับการกระทําทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการจัดการ
กองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้ องกัน ดังต่อไปนี :
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนทีรั บไว้ นัน: ต้ องเป็ นทรัพย์สินทีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้ องเกียวกับบทบาทโดยตรงของความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้ องไม่ มี พฤติ ก รรมที แสดงให้ เห็ น ว่ า บริ ษั ท จัด การใช้ บ ริ ก ารของบุค คลนัน: บ่ อยครั ง: เกิ น ความจํ า เป็ นเพื อให้ ก องทุน ได้ รับ ประโยชน์ จากบุค คลดังกล่ า ว
(churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึงให้ แก่กองทุน บริ ษัทจะกระทําด้ วยความเป็ นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ทีอาจมีไว้ ได้ ของกองทุน
นันด้
: วย
ทังนี
: : กรณีทีบริ ษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ ในรายงานรอบปี บัญชีหรื อ
รอบระยะเวลาหกเดือนด้ วย
3. ข้ อกําหนดเกียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายทีเรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึงต่อไปจะเรี ยกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้ สถาบันการเงินทีไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริ กันนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution หรื อ
FFI) รายงานข้ อมูลเกียวกับบัญชีของบุคคลทีอยู่ในบังคับต้ องเสียภาษี ให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริ กัน ผู้ซึงมีถิน
ทีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริ กา และผู้ซึงมีถินทีอยู่ทางภาษี ในสหรัฐอเมริ กา) ซึงเปิ ดหรื อมีไว้ กับ FFI นัน: นอกจากนีย: ังปรากฏด้ วยว่าในปั จจุบันมีรัฐบาลในหลาย
ประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายทีมีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะทีคล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึงต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง”)
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลโกรทเพือการออม -
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กองทุนรวมและบริ ษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึงถูกกําหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมี
หน้ าทีต้ องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริ กันและบุคคลทีมีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที FATCA กําหนด หน้ าทีในการตรวจสอบ
ข้ อมูลลูกค้ าเพือหาความสัมพันธ์ ของลูกค้ ากับประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าทีในการกําหนดให้ ลูกค้ าบางประเภทต้ องจัดทําเอกสารยืนยันตนตาม
หลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign
Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
:
รับผลกระทบทีสําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินทีกองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงิน
ลงทุนทางตรง) ซึงจะเริ มต้ นตังแต่
: วนั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป และเงินลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Passthru) ซึงอาจรวมถึ งเงิน ฝากและเงิน ลงทุน กับ สถาบัน การเงิน อื นๆ นอกประเทศสหรั ฐอเมริ ก า ซึงจะเริ มต้ น ตัง: แต่ ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ น ไป โดย FATCA
กําหนดให้ ส ถาบัน การเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กาและ FFI ทีเข้ าร่ วมผูกพัน ตนตามข้ อกําหนดของ FATCA (ซึงรวมถึงธนาคารและสถาบัน การเงิน ใน
ประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื :อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าทีดําเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้ กับกองทุนรวมทีเป็ น
NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่
:
างประเทศรวมทังผู
: ้ ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื :อคืนหน่วยลงทุน
ทีเข้ าร่ วมผูกพันตามข้ อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริ ษั ท
จัดการ ซึงอาจทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดําเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
ไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื :อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพือมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง: เพือเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริ ษัทจัดการและกองทุน
รวม (โดยบริ ษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง และเพือให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม
สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึงรวมทังผู
: ้ ทีเกียวข้ องกับ
การปฏิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื :อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี :
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีเข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคลตามทีกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องกําหนด) ให้ คํายินยอมบริ ษัท
จัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้ อมูล (เช่น ชือ ทีอยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลที ได้ รับ เป็ นต้ น ) ทีมีอยู่ในบัญ ชีทัง: หมดของผู้ถือหน่วยลงทุน นัน: กับบริ ษัท จัด การ ให้ กับ หน่วยงานของรัฐทัง: ในและ
ต่างประเทศ ตามข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนําส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคํายินยอม เพิมเติม เพือยืนยันหรื อพิสูจน์ทราบความเกียวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น หนังสือ
แสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริ กันหรื อการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อทีกําหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อการแจ้ ง
ปรับปรุ งข้ อมูลเมือข้ อมูลทีเคยให้ ไว้ มีการเปลียนแปลง เป็ นต้ น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพือยืนยันการเข้ าร่วมใน FATCA หรื อกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง
(ในกรณีทีเป็ นลูกค้ าสถาบันการเงิน) ทังนี
: : เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอืนใดเพือให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง
เพือเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบทีจะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง: เพือให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิมขึน:
หากมีการดําเนินการทีสอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องข้ างต้ น ในกรณี ทีผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับภายใน
ระยะเวลาทีบริ ษัทจัดการกําหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงหรื อหลายอย่างดังต่อไปนีต: ามความจําเป็ นและความเหมาะสม
โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามทีบริ ษัทจัดการแจ้ งนี :แล้ ว และ/หรื อได้ ดําเนินการตามข้ อตกลงทีได้ ระบุไว้ ในคําขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคําสังซื :อ/ สับเปลียน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริ การ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินทีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน: ได้ เพือให้ สอดคล้ องกับ
เกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง ทังนี
: : ต้ องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอืนใดอันเป็ นการป้ องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทําให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิมขึ :น หากมีการดําเนินการทีสอดคล้ อง
กับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องข้ างต้ น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจําเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทําเพือหลีกเลียงมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนมี
การดําเนินการทีไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องอันจะทําให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ทีจ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคาร
ตามทีกล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึงในทางปฏิบตั ิบริ ษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนทีเข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคล
ตามทีกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องกําหนด)เท่านัน:
ทังนี
: : ในกรณีทีกฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิมเติมข้ อกําหนดเพือรองรับการดําเนินการตามทีบริ ษัทจัดการได้ สงวนสิทธิไว้ ข้างต้ น บริ ษัทจัดการ (รวมถึงผู้ทีเกียวข้ อง)
จะดําเนินการตามข้ อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดําเนินการอืนใดทีราชการกําหนด โดยไม่
จําเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลโกรทเพือการออม -
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4. บริษัทจัดการจะมีวิธีปฏิบัติและ/หรื อวิธีดําเนินการดังต่ อไปนี H เพือให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามกฏเกณฑ์ ของกองทุนหลัก โดยถือว่ าได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่ วยลงทุนแล้ ว
ในกรณีทีบริ ษัทจัดการพบว่ามีผ้ ูถือหน่วยลงทุนรายใด ถือครองหน่วยลงทุนตังแต่
: ร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
:
น บริ ษัท
จัดการจะรายงานการถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าว และนําส่งข้ อมูลส่วนตัวหรื อข้ อมูลอืนทีเกียวข้ องของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังผู้มีอํานาจหน้ าทีของกองทุนหลัก
โดยพลัน ซึงได้ แก่ ชือ ประเภทของผู้ลงทุน แหล่งทีมาของเงินลงทุน (เช่น รายได้ หรื อเงินสะสม เป็ นต้ น) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาหนังสือ
เดินทาง รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องนําส่งเอกสารหลักฐานแสดงทีอยู่ของผู้ถือหน่วยลงทุนทีออกโดยหน่วยงานหรื อองค์กรอืนทีเชือถือได้ ซงมิ
ึ ใช่บริ ษัทจัดการ
(เช่น บิลค่าสาธารณูปโภค บิลค่าโทรศัพท์ บิลบัตรเครดิต ทีมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึงแสดงทีอยู่เดียวกันกับบัตรประชาชนหรื อหนังสือเดินทาง เป็ นต้ น) และ/หรื อ
ข้ อมูลอืนใดทีเกียวกับผู้ถือหน่วยลงทุนตามทีกองทุนหลักร้ องขอ ให้ กับบริ ษัทจัดการ ทัง: นี : กองทุนหลักอาจส่งต่อข้ อมูลดังกล่าวให้ กับหน่วยงานราชการที
เกียวข้ องหรื อกํากับดูแลกองทุนหลัก พนักงานเจ้ าหน้ าที ศาล หรื อ ตามกฎหมายของประเทศทีเกียวข้ อง โดยถือว่าได้ รับการยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหลักเกณฑ์เกียวกับการรายงานหรื อนําส่งข้ อมูลส่วนตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนข้ างต้ น ให้ กบั ผู้มีอํานาจ
หน้ าทีของกองทุนหลัก เพือให้ สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงหลักเกณฑ์ หรื อวิธีการของกองทุนหลักในภายหลัง (ถ้ ามี) ซึงจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้ า โดยปิ ดประกาศ ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื :อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
: :
หากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดปฏิเสธการให้ ข้อมูลหรื อเอกสารเพิมเติมตามทีกองทุนหลักร้ องขอภายในเวลาทีเหมาะสมตามแต่บริ ษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร
หรื อมีพฤติกรรมเข้ าข่ายและ/หรื อมีความผิดตามกฎหมายอันมีผลทําให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลักได้ จะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนมีเจตนากระทําผิดเงือนไขตามทีระบุไว้ ในโครงการจัดการ ซึงบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ทีจะระงับหรื อหยุดให้ บริ การและดําเนินการคืนเงินลงทุนตาม
มูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ ความยินยอมแก่บริ ษัทจัดการไว้ ล่วงหน้ า อีกทัง: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ไม่สามารถนําเรื องดังกล่าวมาใช้ เป็ นสิทธิเรี ยกร้ องความเสียหายจากเหตุดงั กล่าวจากบริ ษัทจัดการได้ แต่อย่างใด
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- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลโกรทเพือการออม -
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