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ความเสี่ยงของกองทุนไทย 
1.  ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) :  

ความเส่ียงจากภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร  
แนวทางการบริหารความเส่ียง 
กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรือการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน 

2.  ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) :  
ความเส่ียงจากตราสารหนี้/เงินฝากที่กองทุนรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชำระหนี้ โดยบริษัทผู้ออกตราสารหนี้/เงินฝากนั้น ๆ ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยให้
กองทุนเมื่อถึงวันที่ครบกำหนด  
แนวทางการบริหารความเส่ียง 
บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารหนี้/เงินฝากที่มีคุณภาพ โดยเงินฝาก/ตราสารหนี้หรือผู้ออกตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนทั่วไปจะต้องได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขึ้นไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนี้ภาครัฐ ซ่ึงมีความเส่ียงจากการผิดนัดชำระหนี้ทั้งเงิน
ต้นและดอกเบี้ยในระดับต่ำ กองทุนจึงมีความเส่ียงประเภทนี้ต่ำ 

3.  ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : 
เป็นความเส่ียงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นหรือลดต่ำลง ซ่ึงจะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนหลัก
ลงทุนหรือมีไว้ และอาจขึ้นอยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการ
ซ้ือขายหุ้น เป็นต้น ดังนั้น หากราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุนลดลงหรือปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน 
แนวทางการบริหารความเส่ียง 
บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนหลักโดยมีสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคำนึงถึงสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนหลัก 

4.  ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) :   
ได้แก่ ความเส่ียงจากการที่กองทุนไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ การที่กองทุนนำเงินลงทุนไปลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุน Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio ซ่ึงเป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก จึงอาจมี
ความเสี่ยงที่ไม่สามารถขายหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ได้หรือขายในราคาที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ราคาหรือตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้  
แนวทางการบริหารความเส่ียง 
การที่กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากหรือตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก หรือตราสารหนี้ระยะสั้น เพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเสี่ยง
จากการรับชำระคืน จึงทำให้ช่วยลดความเส่ียงด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนได้ 

5.  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange Rate Risk) : 
เนื่องจากกองทุนนำเงินลงทุนซ่ึงเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินของทั้งสองสกุลเงินได้ กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ้นจากวันที่กองทุนเข้าลงทุนเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศที่เข้าลงทุนนั้น (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรียญ
สหรัฐ เป็น 29.50 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ) จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคำนวณเป็นสกุลเงินบาทน้อยลง ในทางตรงกันข้ามหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง 
(เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ เป็น 30.50 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ) จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคำนวณเป็นสกุลเงินบาทมากขึ้น 
แนวทางการบริหารความเส่ียง 
กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ ซ่ึงจะมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การป้องกันความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินดังกล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเส่ียงได้ทั้งหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทำให้เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น 

6.  ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Leverage Risk) :  
การที่กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน อาจมีความเสี่ยงทางด้านเครดิตของบริษั ทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้านั้น 
แนวทางการบริหารความเส่ียง 
บริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์สถานะหรืออันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างระมัดระวัง และสม่ำเสมอ หากมีการปรับตัวในทางลบ
อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ 

7.  ความเสี่ยงของคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Counterparty Risk) :  
ในกรณีมีการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า  โดยที่บริษัทจัดการเข้าเป็นคู่สัญญาที่กระทำนอกศูนย์สัญญาซื ้อขายล่วงหน้า (OTC) อาจมีความเสี่ยงที่คู ่สัญญา 
(Counterparty) ไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวได้ 
 
 

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวมและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 
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แนวทางการบริหารความเส่ียง 
บริษัทจัดการจะเลือกคู่สัญญากับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 3 อันดับแรก หรือในกรณีต่างประเทศ บริษัทจัดการจะเลือกสถาบันการเงิน
ต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือสถาบันการเงินหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้าจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

8.  ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) :  
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุน  รวมถึงข้อจำกัดทางด้าน
กฎหมาย และการทำธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนไปลงทุน ทั้งนี้ ความเสี่ยงดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาตราสารที่ลงทุน สภาพคล่อง 
สภาวะตลาด อัตราเงินเฟ้อ หรืออัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับประเทศนั้นๆ เป็นต้น ซ่ึงอาจทำให้กองทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้ 
แนวทางการบริหารความเส่ียง 
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากอันดับความน่าเช่ือถือของประเทศ (Country rating) ที่ไปลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงดังกล่าว
อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ 

9.  ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) :  
กองทุนอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อกำหนด กฏเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดของการ
เคลื่อนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี ส่งผลให้กองทุนอาจไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับประเทศได้  
แนวทางการบริหารความเส่ียง 
บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุน
อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเส่ียงจากการลงทุนในประเทศนั้นๆ ซ่ึงอาจช่วยลดความเส่ียงในส่วนนี้ได้ 

 
ความเสี่ยงของกองทุนหลัก 
 
1. ความเสีย่งที่เกดิจากคู่สัญญาผิดนัดชำระหน้ี: คู่สัญญาที่ทำธุรกรรมกบักองทุนอาจไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญา ซ่ึงก่อให้เกิดผลเสียหายต่อกองทุน 

2. ความเสีย่งที่เกดิจากผู้รับฝากหลักทรัพย์: ในกรณีที่ผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ยอ่ยในแต่ละประเทศ (Sub-custodian) ของกองทุนมี

หนี้สินล้นพ้นตัว หรอืขาดความระมัดระวังในการปฏิบัตหิน้าที่ หรือมีความประพฤติมิชอบ อาจส่งผลให้กองทุนประสบกับภาวะขาดทุนได้ 

3. ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์: ตราสารอนุพันธ์มีความออ่นไหวสูงมากต่อการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของทรัพย์สินอ้างอิงของตราสารนั้น ๆ การลงทุนใน

ตราสารอนุพันธ์บางประเภท อาจมโีอกาสที่ผู้ลงทุนจะได้รับผลขาดทุนสูงกว่าจำนวนเงินลงทุนแรกเร่ิมได้ 

4. ความเสีย่งจากการลงทุนในตลาดเกดิใหม่: ตลาดเกิดใหม่มแีนวโน้มที่จะมีความเส่ียงสูงกว่าตลาดในประเทศที่พัฒนาแล้ว เนื่องจากมีสภาพคล่องต่ำกว่า และอาจจะยัง

ขาดโครงสร้างทางการเงิน กฎหมาย สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ตลอดจนระบบการคุ้มครองนักลงทุน และเสถียรภาพของตลาดทุนที่เพียงพอ รวมถึงมีความไม่แน่นอน

เกี่ยวกบัระบบภาษอีากร 

5. ความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่น: การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินอาจทำให้ผลตอบแทนที่คาดวา่จะได้รบัเพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

ผลตอบแทนของทรัพย์สินที่ลงทุน และในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อบริหารจัดการให้ความเส่ียงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นลดลง เครื่องมือ

ดังกล่าวอาจไม่มีประสิทธิผล นอกจากนี ้การบริหารความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนยังก่อให้เกิดความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกบัตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น 

6. ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง: กองทุนอาจไม่สามารถหาผู้ที่สนใจจะซื้อหลักทรัพย์ในขณะที่ต้องการขายได้ ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อความสามารถของกองทนุในการรับซื้อคืน

หน่วยลงทุนเมื่อได้รับคำสั่งขายคืนจากผูถ้ือหน่วยลงทุน 

7. ความเสีย่งดา้นตลาด: มูลค่าทรัพย์สนิของกองทุนขึ้นอยูก่ับปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงระดับความมั่นใจของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการซ้ือขายหลักทรัพย์ที่

กองทุนลงทุน 

8. ความเสีย่งดา้นปฎบิัติการ: ความเสียหายที่ร้ายแรงอาจเกิดขึ้นได้กับกองทุนเนื่องจากความผิดพลาดในการทำงานของบุคลากร ความขัดข้องของระบบงานและ/หรือ

กระบวนการทำงาน ขั้นตอนการทำงานที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือมีระบบการควบคุมที่ไม่รัดกุมเพียงพอ 

หมายเหตุ:  
(1)  ข้อความในส่วนของกองทุน Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ 

ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์  
(2)  ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซ่ึงบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 


