
เสนอขายครัง้แรก 11 – 20 กันยายน 2555 

กองทุนเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจ 

เร่ืองง่ายๆของการลงทุนในทุกช่วงอายุ 
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หวัข้อน ำเสนอ 

 เส้นทำงชีวติ...เส้นทำงสู่ควำมม่ังค่ัง 

 กองทุนเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจ  
   กองทุนเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจ 20 พลัส 
    กองทุนเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจ 30 พลัส 
    กองทุนเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจ 55 พลัส 
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เส้นทำงชีวิต...เส้นทำงสู่ควำมม่ังค่ัง 
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วงจรชีวติและควำมมั่งคั่ง 

                           การลงทนุมีความเสีย่ง โปรดศกึษาหนงัสอืชีช้วนก่อนตดัสนิใจลงทนุ  ผลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

กำรใช้จ่ำยและกำรออมในแต่ละช่วงชีวติมีควำมแตกต่ำงกัน  
กำรวำงแผนกำรลงทุนอย่ำงเหมำะสมเป็นสิ่งที่มีควำมส ำคญัมำก 

ระยะสะสม  
(ชว่งอาย ุ21-30 ปี) 

ความมัง่คัง่ 

ขาด 

สงู 
หนีส้ิน 

ต ่า 

เหลือ 

อาย ุ

กระแสเงินสด 

ระยะมัน่คง 
(ชว่งอาย ุ30 - 54 ปี) 

ระยะเกษียณ 
(ชว่งอาย ุ55 ปีขึน้ไป) 
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ควำมมั่งคั่งที่ลดลง 

                           การลงทนุมีความเสีย่ง โปรดศกึษาหนงัสอืชีช้วนก่อนตดัสนิใจลงทนุ  ผลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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Real Interest Rate Inflation Rate 1Y Deposit rate

แหลง่ข้อมลู: ธนาคารแหง่ประเทศไทย, กระทรวงพาณิชย์ 
ข้อมลูระหวา่ง ม.ค. 1977 ถึง 30 ธ.ค. 2011 

ม.ค. 2003 – ธ.ค. 2011  
อตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง 
เป็นบวก 30 เดอืน (28%) 
เป็นลบ 78 เดือน (72%) 

ม.ค. 1977 – ธ.ค. 2002 
อตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง 

เป็นบวก 277 เดือน (89%) 
เป็นลบ 35 เดือน (11%) 

เงินเฟ้อเฉลีย่ 5.29% 
อตัราดอกเบีย้เฉลีย่ 9.50% 

อตัราดอกเบีย้ที่แท้จริงเฉลีย่ 4.21% 
เงินเฟ้อเฉลีย่ 3.08% 

อตัราดอกเบีย้เฉลีย่ 2.19% 
อตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง 

เฉลีย่ -0.90% 
เงินเฟ้อเฉลีย่ 4.72% 

อตัราดอกเบีย้เฉลีย่ 7.62% 
อตัราดอกเบีย้ที่แท้จริงเฉลีย่ 2.90% 

ควำมเส่ียงจำกกำรไม่ยอมเส่ียง......ควำมม่ังคั่งที่หำยไปในกำรฝำกเงนิ 
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จัดสรรเงนิลงทุนอย่ำงลงตัว...หัวใจของควำมส ำเร็จในกำรลงทุน 

                           การลงทนุมีความเสีย่ง โปรดศกึษาหนงัสอืชีช้วนก่อนตดัสนิใจลงทนุ  ผลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

แหลง่ข้อมลู : ธนาคารแหง่ประเทศไทย, ThaiBMA, Bloomberg ข้อมลูระหวา่ง 2 ม.ค. 1999 – 31 พ.ค. 2012 

ปี 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
ม.ค.-พ.ค 

2012 

ผลตอบแทนสงูสุดถงึต ่ำสุด 

36.69% 14.25% 15.37% 23.64% 126.35% 2.93% 23.84% 6.85% 31.37% 18.66% 71.35% 47.80% 21.91% 13.67% 

7.76% 8.92% 8.35% 20.27% 9.22% 2.87% 11.22% 5.47% 25.02% 7.57% 19.96% 16.80% 5.61% 2.63% 

4.81% 3.68% 3.01% 10.21% 1.41% 1.00% 1.43% 4.18% 7.65% 2.55% 1.00% 5.76% 3.96% 1.14% 

3.21% -43.35% 2.86% 2.44% -2.46% -10.46% -0.24% -0.26% 2.90% -45.10% -4.18% 0.92% 2.24% -0.77% 

เปรียบเทียบผลตอบแทนรำยปีในสินทรัพย์แต่ละประเภท 

SETTRI Gov.Bond Gold 1Y Deposit 

ไม่มีสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหน่ึงที่จะให้ผลตอบแทนดีที่สุดในทุกวัฏจักรเศรษฐกจิ 

กำรกระจำยกำรลงทุนอย่ำงเหมำะสม คือเคร่ืองมีอกำรลงทนุอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จของกำรลงทุน 
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ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จของกำรลงทุน 

                           การลงทนุมีความเสีย่ง โปรดศกึษาหนงัสอืชีช้วนก่อนตดัสนิใจลงทนุ  ผลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

ลงทุนอย่ำงมีวนัิย... หัวใจของควำมส ำเร็จในกำรลงทุน 
     กำรทยอยลงทุนและลงทนุอย่ำงต่อเน่ือง สำมำรถสร้ำงเงนิลงทุนและผลตอบรวมที่ดีในระยะยำวได้ 

แหลง่ข้อมลู : Bloomberg, Apex, ThaiBMA, BoT, LIPPER และบลจ.กรุงศรี ข้อมลูระหวา่ง 31 ธ.ค. 1998 ถึง 31 ธ.ค. 2011 การแสดงผลตอบแทนนีเ้ป็นเพียงการ
ยกตวัอยา่งประกอบการอธิบายเทา่นัน้ ไมใ่ช่การแสดงผลตอบแทนของกองทนุแตอ่ยา่งใด               

เปรียบเทียบการลงทนุแบบ  1) ลงทนุครัง้เดียวมลูคา่ 1,000,000 บาท ณ สิน้ปี 1998 
2)  ลงทนุเดือนละ 10,000 บาททกุเดือน เร่ิมสิน้ปี 1998 และ 
3)  ลงทนุทกุเดือน ๆ ละ 10,000 บาท เร่ิมสิน้ปี 1998 และลงทนุเพิ่มปีละ 10% เร่ิมตัง้แตต้่นปี 2000 
สมมตฐิาน อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัเฉล่ียปีละ 5.83% และไมมี่การปรับสดัสว่นการลงทนุหรือ Portfolio Rebalancing 

 2.09  

 2.35  

 3.99  

 -  

 1  

 1  

 2  

 2  

 3  

 3  

 4  

 4  

ลงทนุครัง้เดียว 1 ล้านบาท 
ลงทนุเดือนละ 10,000 บาท 
ลงทนุเดือนละ 10,000 บาทและลงทนุเพิ่ม 10% ทกุปี 

1998    1999        2000        2001         2002        2003        2004         2005        2006         2007         2008        2009         2010        2011   สิน้ปี 

ล้านบาท ล้านบาท 

เปรียบเทียบการลงทนุครัง้เดียวและการลงทนุสม ่าเสมอในชว่งระยะเวลา 13 ปี 
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ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จของกำรลงทุน 

                           การลงทนุมีความเสีย่ง โปรดศกึษาหนงัสอืชีช้วนก่อนตดัสนิใจลงทนุ  ผลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

ลงทุนอย่ำงมีวนัิย... หัวใจของควำมส ำเร็จในกำรลงทุน 
กำรหยุดกำรลงทุนเม่ือตลำดปรับตัวลดลง อำจไม่ใช่กลยุทธ์กำรลงทนุที่ดีนัก 

แหลง่ข้อมลู : Allianz Global Investors, Bloomberg ข้อมลูระหวา่ง 31 มี.ค. 2000 ถึง 30 เม.ย. 2006 มลูคา่เงินลงทนุและผลตอบแทนการลงทนุค านวณตามการ
เคลือ่นไหวของดชันี MSCI World Index การแสดงผลตอบแทนนีเ้ป็นเพียงการแสดงตวัอยา่งประกอบการอธิบายเทา่นัน้ ไมใ่ช่การแสดงผลตอบแทนของกองทนุแตอ่ยา่งใด  
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ดัชนี MSCI World ปรับตัวลดลงและเพิ่มขึน้จนกลับไป
ที่จุดเดมิ ระหว่ำงช่วง มี.ค. 2000 ถงึ เม.ย. 2006  

 

กำรลงทุนในสภำวะต่ำงๆของตลำด 
จ ำนวนครัง้ 

ของกำรลงทุน 
เงนิลงทุนรวม 

มูลค่ำ 
เงนิลงทุน 

ผลตอบแทน
จำกกำรลงทุน 

อัตรำ
ผลตอบแทน 

ลงทุนต่อเน่ือง 
ไม่หยุดกำรลงทุนไม่ว่ำตลำดจะปรับตัวเพิ่มขึน้
หรือลดลง 

74 370,000 487,395 117,395 31.72% 

หยดุลงทนุเมื่อ
ตลาดปรับตวั
ลดลง 

หยดุลงทนุในเดือนท่ีตลาดปรับลดลง 41 205,000 264,639 59,639 29.09% 

หยดุลงทนุในเดือนถดัจากเดือนที่ตลาดปรับลดลง 41 205,000 263,917 58,917 28.74% 

ตวัอยา่ง : ลงทนุครัง้ละ 5,000 บาททกุสิน้เดือนระหวา่ง 31 มี.ค. 2000 – 30 เม.ย. 2006 
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กองทุนเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจ 
กองทุนเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจ 20 พลัส 
กองทุนเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจ 30 พลัส 
กองทุนเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจ 55 พลัส 
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กองทุนกรุงศรีไลฟ์สเตจ...ค ำตอบเดียวส ำหรับกำรลงทุนในทุกช่วงอำยุ 

                           การลงทนุมีความเสีย่ง โปรดศกึษาหนงัสอืชีช้วนก่อนตดัสนิใจลงทนุ  ผลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

กองทุนเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจ คือ กองทุนที่ ... 

 ออกแบบมำให้เหมำะกับแต่ละช่วงอำยุที่ควำมต้องกำรใช้เงนิและควำมสำมำรถในกำรออมแตกต่ำงกัน 

 ช่วยรักษำวินัยกำรลงทุนด้วยกำรปรับสัดส่วนกำรลงทนุให้เป็นไปตำมสัดส่วนที่ก ำหนดไว้ (Rebalancing) 

 โดดเด่นด้วยกลยุทธ์กำรลงทุนในแต่ละประเภทของสินทรัพย์ที่ลงทุน 

 
กองทุน สัดส่วนกำรลงทุน 

กองทนุเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจ 20 พลัส 
Krungsri Life Stage 20 Plus (KFLS20PLUS) 

กองทนุเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจ 30 พลัส 
Krungsri Life Stage 30 Plus (KFLS30PLUS) 

กองทนุเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจ 55 พลัส 
Krungsri Life Stage 55 Plus (KFLS55PLUS) 
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ตราสารหนี ้ หุ้น ทองค า 
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 การลงทนุมีความเสีย่ง โปรดศกึษาหนงัสอืชีช้วนก่อนตดัสนิใจลงทนุ  ผลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต ผลการด าเนินงานนีจ้ดัท าขึน้ตาม
มาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการกองทนุ 

โดดเด่นด้วยที่สุดของกลยุทธ์กำรลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จัดเป็นสัดส่วนกำรลงทุนที่ลงตัวในแต่ละช่วงอำยุ 

   ลงทนุในตราสารหนีภ้าครัฐและเอกชนคณุภาพสงู  
  ใช้กลยทุธ์ท่ีแตกต่างในแต่ละกองทนุตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ เพ่ือลดความเส่ียง     
     และโอกาสสร้างผลตอบแทนท่ีดีกว่าในระยะยาว 

  ใช้กลยทุธ์การลงทนุท่ีพิสจูน์แล้วด้วยรางวลั Morningstar 2 ปีซ้อน1 สะท้อนถึงคณุภาพกองทนุ   
   เน้นลงทนุในหุ้นคณุภาพท่ีมีปัจจยัพืน้ฐานดี ฐานะทางการเงินแข็งแกร่งและมีแนวโน้มการจ่าย 
      ปันผลสงูและสม ่าเสมอ 

  ลงทนุในกองทนุทองค าท่ีได้รับความนิยมสงูสดุ “SPDR Gold Share“ ซึง่เป็นกองทนุประเภท ETF           
     จดทะเบียนในตลาดหุ้นสิงค์โปร์ 
  อ้างอิงราคาทองค าโลก London PM Fix 

หมายเหต ุ: 1) กองทนุกรุงศรีหุ้นปันผลได้รับรางวลักองทนุยอดเยีย่มจาก Morningstar ในปี 2010 และ 2012 ซึง่นโยบายการลงทนุในสว่นของตราสารทนุของกองทนุกรุงศรีไลฟ์
สเตจทัง้ 3 กองทนุจะใช้นโยบายการบริหารกองทนุในแบบเดียวกนั  2) กองทนุกรุงศรีโกลด์ จดัตัง้เมื่อ17 มี.ค. 2009 และนโยบายการลงทนุในทองค าของกองทนุกรงศรีไลฟ์สเตจ
ทัง้ 3 กองทนุ จะใช้นโยบายการบริการใดแบบเดียวกบักองทนุกรุงศรีโกลด์,  ข้อมลู ณ 31 ก.ค. 2012 

ตัวอย่ำงผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 

กองทนุกรุงศรีหุ้นปันผล1 -4.34% 14.36% 13.27% 153.12% 116.36% 

ดชันี SET -2.38% 10.64% 5.80% 92.20% 39.49% 

กองทนุกรุงศรีโกลด์ 2 -0.27% -5.39% 5.09% 55.30% N/A 

London PM Fix (บาท) 0.79% -4.98% 5.45% 66.05% N/A 

ตรำสำรหนี ้

ทองค ำ 

หุ้น 

กองทุนกรุงศรีไลฟ์สเตจ...ค ำตอบเดียวส ำหรับกำรลงทุนในทุกช่วงอำยุ 
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กองทุนเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจ 20 พลัส (KFLS20PLUS) 

                           การลงทนุมีความเสีย่ง โปรดศกึษาหนงัสอืชีช้วนก่อนตดัสนิใจลงทนุ  ผลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

ผู้เร่ิมต้นท ำงำน มีอำยุระหว่ำง 21 – 30 ปี 

ต้องกำรสร้ำงฐำนะทำงกำรเงนิที่ดีในระยะยำว 

มีระยะเวลำในกำรออมที่ยำวนำน  

ยังมีรำยได้ไม่สูงนักและภำระค่ำใช้จ่ำยยังไม่มำกนักเช่นกัน 

ตรำสำรหนี ้
20% 

หุ้น 70% 

ทองค ำ  
10% 

“เร่ิมต้นลงทุน กระตุ้นควำมม่ังค่ัง” 

 

สัดส่วนกำรลงทุน “กองทุนกรุงศรีไลฟ์สเตจ 20 พลัส” 

 

หำกคุณคือ… 

ค ำตอบของคุณคือ… 

“กองทุนกรุงศรีไลฟ์สเตจ 20 พสัส” 

เน้นลงทุนในหุ้นเพื่อโอกำสสร้ำงผลตอบแทนที่ดี 

ในระยะยำว แนะน ำให้เร่ิมต้นลงทุนอย่ำงสม ่ำเสมอ 
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กองทุนเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจ 30 พลัส (KFLS30PLUS) 

                           การลงทนุมีความเสีย่ง โปรดศกึษาหนงัสอืชีช้วนก่อนตดัสนิใจลงทนุ  ผลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

ผู้สร้ำงครอบครัวสู่ควำมม่ันคง 

มีอำยุระหว่ำง 31 – 54 ปี 

มีรำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่สูงขึน้ 

มีหลำกหลำยเป้ำหมำยทำงกำรเงิน เช่น ซือ้บ้ำน  
   กำรศึกษำบุตร วำงแผนเกษียณ 

“บริหำรกำรลงทุน เพิ่มพูนควำมม่ังค่ัง” 

 

สัดส่วนกำรลงทุน “กองทุนกรุงศรีไลฟ์สเตจ 30 พลัส” 

 

หำกคุณคือ… 

ค ำตอบของคุณคือ... 

“กองทุนกรุงศรีไลฟ์สเตจ 30 พสัส” 

จัดสัดส่วนกำรลงทุนเพื่อลดควำมเส่ียงลง 
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กองทุนเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจ 55 พลัส (KFLS55PLUS) 

                           การลงทนุมีความเสีย่ง โปรดศกึษาหนงัสอืชีช้วนก่อนตดัสนิใจลงทนุ  ผลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

ผู้เกษียณจำกงำนประจ ำ 

มีอำยุประมำณ 55 ปีขึน้ไป 

ไม่มีรำยได้ประจ ำและค่ำใช้จ่ำยทำงวัตถุลดลง 

จัดกำรรำยรับเพื่อรำยจ่ำยบำงประเภท เช่น รำยจ่ำย 
    ประจ ำวัน ดูแลสุขภำพ หรือ กำรท่องเที่ยว 

สัดส่วนกำรลงทุน “กองทุนกรุงศรีไลฟ์สเตจ 55 พลัส” 

 

“มรดกปลอดภัย ใช้จ่ำยหำยห่วง” 

 
หำกคุณคือ… 

ค ำตอบของคุณคือ... 

“กองทุนกรุงศรีไลฟ์สเตจ 55 พสัส” 

เพื่อโอกำสรับผลตอบแทนที่สม ่ำเสมอและควำมเสี่ยงต ่ำ 
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รำยละเอียด กรุงศรีไลฟ์สเตจ 20 พลัส กรุงศรีไลฟ์สเตจ 30 พลัส กรุงศรีไลฟ์สเตจ 55 พลัส 

ประเภทกองทนุ กองทนุตราสารทนุ กองทนุผสม กองทนุผสม 

ระดบัความเส่ียงของกองทนุ สงู  
(ระดบัความเส่ียง = 6)  

ปานกลางคอ่นข้างสงู  
(ระดบัความเส่ียง = 5)  

ปานกลางคอ่นข้างสงู  
(ระดบัความเส่ียง = 5)  

การป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน ตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ 

วนัท าการซือ้ขาย เสนอขายครัง้แรกระหวา่งวนัท่ี 11 – 20 กนัยายน 2555  

วนัท าการซือ้ขายครัง้ถดัไป ทกุวนัท าการ ตัง้แตว่นัท่ี 25 กนัยายน 2555 เป็นต้นไป 

จ านวนเงินลงทนุขัน้ต ่า 2.000 บาท 

วนัรับเงินคา่ขายคืน ภายใน 4 วนัท าการ นบัตัง้แตว่นัค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุและราคาหนว่ยลงทนุ 

คา่ธรรมเนียมเรียกเก็บองทนุ  (%p.a.NAV) 
•   คา่ธรรมเนียมการจดัการ  
•   คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน  
•   คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  

 
ไมเ่กิน 2.00%, เก็บจริง 1.50%             
ไมเ่กิน 0.15%         
ไมเ่กิน 0.10% 

 
ไมเ่กิน 2.00%, เก็บจริง 1.20%             
ไมเ่กิน 0.15%         
ไมเ่กิน 0.10% 

 
ไมเ่กิน 2.00%, เก็บจริง 0.70%             
ไมเ่กิน 0.15%         
ไมเ่กิน 0.10% 

คา่ธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ ถือหนว่ย   
(% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ) 

•  คา่ธรรมเนียมการซือ้หรือสบัเปล่ียนเข้า  :  ไมมี่ 
•  คา่ธรรมเนียมการขายคืนหรือสบัเปล่ียนออก :  ไมมี่ 
•  คา่ปรับกรณีขายคืนหรือสบัเปล่ียนออกก่อนระยะเวลาการถือครอง 180 วนั : ไมเ่กิน 1.50% (ปัจจบุนัยกเว้น) 
•  คา่ธรรมเนียมซือ้ขายหลกัทรัพย์ :  ไมเ่กิน 0.50% (ปัจจบุนัเก็บ 0.15%) 

 รำยละเอียดกองทุน 

การลงทนุมีความเสีย่ง โปรดศกึษาหนงัสอืชีช้วนก่อนตดัสนิใจลงทนุ  ผลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิง่ยืนยนัผลการด าเนินงานในอนาคต 
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Appendix 
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รำยละเอียดกองทุน SPDR Gold Trust 

                           การลงทนุมีความเสีย่ง โปรดศกึษาหนงัสอืชีช้วนก่อนตดัสนิใจลงทนุ  ผลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

กองทนุ SPDR Gold Trust 

คือกองทนุ ETF ทองค าท่ีได้รับความนิยมอยา่งมากจากผู้ลงทนุ 

ครอบครองทองค ามลูคา่กวา่ 65,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

ปลอดภยั มัน่คง ด้วยการจดัเก็บทองค าทัง้หมดภายในมาตรฐาน
ความปลอดภยัสงูสดุในห้องมัง่คง (Strong room) ของ HSBC Bank, 
USA ในฐานะผู้ดแูลผลประโยชน์ 

นโยบายการลงทนุมุง่เน้นการลงทนุในทองค า โดยผลตอบแทนของ       
 กองทนุจะอ้างอิงกบัราคาทองค าแทง่ท่ีซือ้ขายในตลาด London Bullion 

เป็นการลงทนุโดยตรงในทองค า ไมมี่การใช้ตราสารอนพุนัธ์หรือให้ยืม 
     ทองค าแทง่แก่ผู้ลงทนุอ่ืน 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกองทุน SPDR Gold Trust  
และ Gold London PM Fixed ย้อนหลัง 3 ปี 

แหลง่ข้อมลู : Bloomberg ระหวา่งวนัท่ี 30 มิถนุายน 2552 ถงึวนัที่ 30 มิถนุายน 2555 
แหลง่ข้อมลู : www.spdrgoldshares.com, ข้อมลู ณ 31 ก.ค. 2012 

http://www.spdrgoldshares.com/
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1. การน าเสนอข้อมลูท่ีปรากฏในเอกสารฉบบันีเ้ป็นข้อมลูท่ีถกูต้องและเช่ือถือได้ ณ วนัท่ีแสดงข้อมลู   อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงข้อมลูทัง้หมดได้  โดยไมจ่ าเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

2. การลงทนุในหนว่ยลงทนุมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทนุ ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจ 20 พลสั  กองทนุเปิดกรุงศรี
ไลฟ์สเตจ 30 พลสั และกองทนุเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจ 55 พลสั  เม่ือเห็นวา่การลงทนุในกองทนุเหลา่นีเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทนุของผู้ลงทนุ   และ
ผู้ลงทนุยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

3. กองทนุเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจ 20 พลสั มีการกระจายการลงทนุน้อยกวา่กองทนุรวมตราสารทนุทัว่ไป   และกองทนุเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจ 30 พลสัและกองทนุ
เปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจ 55 พลสั มีการกระจายการลงทนุน้อยกวา่กองทนุรวมผสมทัว่ไป   จงึมีความเส่ียงมากกวา่ในเร่ืองของการกระจกุตวัของการลงทนุใน
บริษัทใดบริษัทหนึง่   

4. กองทนุเหลา่นีมี้การลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศช่ือ SPDR Gold Trust ซึง่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์  โดยบริษัทจดัการจะ
ค านวณมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุด้วยราคาปิดของ SPDR Gold Trust ท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ ซึง่ราคาปิด ณ ตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์
อาจจะมีราคาท่ีแตกตา่งจากราคาปิดของทองค า (Gold Commodities) หรือราคาปิดของ SPDR Gold Trust ท่ีท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์อ่ืน ๆ 
ดงันัน้ ผู้ลงทนุอาจจะได้ราคาหนว่ยลงทนุท่ีแตกตา่งจากราคาทองค าหรือราคาของ SPDR Gold Trust ท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์อ่ืน ๆ ได้ 

5. เน่ืองจากกองทนุอาจมีการลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น  บริษัทจดัการอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนหรือไมก็่ได้โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ดงันัน้ ในชว่งท่ีกองทนุไมไ่ด้มีการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ตา่งประเทศ จงึอาจจะท าให้ผู้ลงทนุขาดทนุหรือได้รับก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน และ/หรือ ได้รับเงินคืนต ่ากวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกได้ และในชว่งท่ีกองทนุใช้
เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศเต็ม อาจมีต้นทนุส าหรับการท าธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงดงักลา่ว โดยท าให้
ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ 

6. การลงทนุมีความเส่ียงผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสินใจลงทนุ ทัง้นี ้ข้อมลูราคา/ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงราคา/ผลตอบแทนใน
อนาคต เอกสารนีม้ิใชห่นงัสือชีช้วนและจดัท าขึน้เพ่ือให้ข้อมลูเป็นการทัว่ไปเทา่นัน้ หากทา่นมีข้อสงสยั หรือต้องการข้อมลูเพิ่มเติม หรือขอดหูนงัสือชีช้วน 
โปรดตดิตอ่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จ ากดั เป็นบริษัทบริหารจดัการกองทนุซึง่อยูภ่ายใต้การดแูลของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ส านกังาน ก.ล.ต.)  ส านกังาน ก.ล.ต. เป็นผู้พิจารณาอนมุตักิารจดัตัง้กองทนุ แตไ่มไ่ด้รับผิดชอบในการบริหารกองทนุ
และไมไ่ด้รับประกนัราคาหน่วยลงทนุของกองทนุ  

สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมที่   บริษัทหลักทรัพย์จดักำรกองทุน กรุงศรี จ ำกัด เลขที่ 898 ชัน้ 1 อาคารเพลนิจิตทาวเวอร์ ถนนเพลนิจิต เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ 0 2657 5757  โทรสำร 02 657 5777 ต่ำงจังหวดัโทรฟรี 1 800 226 300 เว็บไซด์  www.krungsriasset.com  

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกดั (มหำชน) และผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอื่นๆ 

 ค าเตอืน 

http://www.krungsriasset.com/


Thank you 


