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สรุปข้อมูลกองทุนรวม 

1.  ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทกองทุน :  กองทุนรวมผสมแบบไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนที�ลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ 
(Feeder Fund) สําหรับผู้ลงทนุทั�วไป (retail fund) ประเภทรับซื )อคืนหน่วยลงทนุ 

นโยบายการลงทุน : 
1.  กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที'มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื'อ JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund (“กองทุนหลัก”) ซึ'งเป็นกองทุนรวมที'เสนอขายให้กับ 
ผู้ลงทุนทั'วไป จดัตั Iงและบริหารจดัการโดยบริษัท JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. และเป็นกองทนุรวมที'จดัตั Iงตามระเบียบของ UCITS 
(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที'เกี'ยวข้องของประเทศลักเซมเบอร์ก (Luxembourg) ซึ'งเป็น
สมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 

บริษัทจัดการจะทําการซื Iอขายหน่วยลงทุนของกองทนุหลกัที'ประเทศฮ่องกง และจะลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกลุเงินหลกั ในขณะที'กองทุนหลกั
จะลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกลุเงินต่างๆ เช่น เหรียญสหรัฐ ยโูร ปอนด์องักฤษ เป็นต้น ทั Iงนี I บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี'ยนแปลงการ
ซื Iอขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัดงักล่าว เป็นประเทศอื'นใดนอกเหนือจากประเทศฮ่องกงดงักล่าว ซึ'งได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ หรือประเทศลกัเซมเบอร์ก 
และ/หรือเปลี'ยนแปลงสกุลเงินหลกัเป็นสกุลเงินสิงคโปร์ดอลลาร์ สกุลเงินฮ่องกงดอลลาร์ หรือสกุลเงินยโูร ในภายหลงัก็ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที'มีการเปลี'ยนแปลงสถานที' (ประเทศ) ที'ทําการซื Iอขายและ/หรือสกลุเงินที'ใช้ในการซื Iอขายหน่วยลงทนุของกองทุนหลกั 
ซึ'งบริษัทจดัการจะคํานึงถึงประโยชน์ของกองทนุเป็นสําคญั บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยส่งจดหมายแจ้งผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทกุราย และประกาศไว้ที'สํานกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื'ออิเล็กทรอนิกส์ที'เกี'ยวข้อง  

อนึ'ง กองทนุหลกัข้างต้นมีการเสนอขายในหลายคลาส (classes) ซึ'งสามารถลงทนุได้ทั Iงผู้ลงทนุทั'วไป และ/หรือผู้ลงทนุสถาบนั โดยแต่ละคลาสของหน่วย
ลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเรื'องของนโยบายการจัดสรรกําไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบัติของผู้ลงทุน เป็นต้น ซึ'งบริษัทจัดการจะ
พิจารณาเลือกลงทุนใน Class A (mth) – USD (Hedged) อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี'ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทุน
ตามความเหมาะสมในภายหลงัก็ได้ ทั Iงนี I เพื'อประโยชน์ของกองทนุให้เป็นไปตามที'ได้ระบใุนหนงัสือชี Iชวนฯ นี I โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว (รายละเอียดของประเภทของ Share classes สามารถดเูพิ'มเติมได้จากหนงัสือชี Iชวนของกองทนุหลกัจากเว็บไซต์ของกองทนุหลกั)  

วัตถุประสงค์ในการลงทุน และนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก :  

(1)  กองทุนมีวตัถุประสงค์ในการลงทุนเพื'อสรรหารายได้ที'สมํ'าเสมอจากการลงทุนหลกัในพอร์ตการลงทุนของหลกัทรัพย์ต่างๆ ที'ก่อให้เกิดรายได้ทั'วโลก 
และการลงทนุโดยใช้ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 

(2)  กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี I ตราสารแห่งทุน และหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื'อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (REITs) ซึ'งมีผู้ออกหลกัทรัพย์ที'
อาจจดัตั Iงอยู่ในประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่ 

(3)  กองทนุอาจลงทนุในหลกัทรัพย์อื'น ซึ'งรวมถึงและไม่ได้ถกูจํากดัการลงทนุในหลกัทรัพย์แปลงสภาพ และสญัญาซื Iอขายล่วงหน้าในอตัราแลกเปลี'ยนเงิน 
(forward currency exchange contracts)  

(4)  กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนี Iที'มีอนัดบัความน่าเชื'อถือตํ'ากว่าอนัดบัที'สามารถลงทนุได้ หรือตราสารหนี Iที'ไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเชื'อถือ 

(5)  กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื'อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการลงทุน เครื'องมือดังกล่าวอาจมีวตัถุประสงค์เพื'อการป้องกันความ
เสี'ยง ซึ'งรวมถึงและไม่ได้ถกูจํากัดการลงทนุในฟิวเจอร์ (futures) ออปชั'น (options) สญัญาสําหรับความแตกต่าง (contracts for difference) สญัญา
ฟอร์เวิร์ด (forward contracts) บนเครื'องมือทางการเงิน และออปชั'นบนสญัญาเหล่านั Iน, ตราสารที'อ้างอิงจากอนัดบัความน่าเชื'อถือ (credit linked 
instrument), สินเชื'อที'อยู่อาศยัแปลงสภาพที'จะระบุตวัตนของหลักทรัพย์ในภายหลงั (mortgage TBAs) และสญัญาสวอป (swap contracts) โดย
ข้อตกลงภาคเอกชน ตลอดจนอนพุนัธ์ตราสารหนี I อนพุนัธ์ด้านสกลุเงินตรา และสญัญาเครดิตอนพุนัธ์ (credit derivatives)  

(6)  กองทนุอาจถือครองเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพื'อช่วยสนบัสนนุการจดัการลงทนุพื Iนฐาน 

(7)  กองทนุอาจลงทนุในตราสารที'เปลี'ยนมือได้ที'อยู่ภายใต้กฎระเบียบพื Iนฐาน (UCITS) และ/หรือ กองทนุเปิดที'ลงทนุในตราสารร่วม (UCIs) อื'นๆ 

(8)  กองทุนอาจลงทนุในหลกัทรัพย์สกลุเงินต่างๆ และจะทําสญัญาป้องกนัความเสี'ยงจากอตัราแลกเปลี'ยนนอกเหนือจากสกลุเงินยูโร หรืออาจจะบริหาร
จดัการลงทนุโดยอ้างอิงกบัดชันีชี Iวดัของกองทนุ 

2.  กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุ JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund เพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี'ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ หรือตามอตัราส่วนที'สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด แต่ทั Iงนี I จะลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี'ยในรอบปีบญัชีไม่ตํ'ากว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหรือตามอตัราส่วนที'สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด  

3.  ในภาวะปกติ กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี'ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตาม
อตัราส่วนที'สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด ทั Iงนี I มิให้รวมถึงช่วงเวลาประมาณ 15 วนัทําการหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั Iง
แรกโดยนับตั Iงแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมซึ'งอยู่ในช่วงระหว่างรอการลงทุน หรือช่วงเวลาประมาณ 15 วนัทําการก่อนเลิก
กองทนุ  
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อย่างไรก็ดี ในกรณีที'สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศและ/หรือการลงทุนในกองทุนหลกัไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน 
เกิดภัยพิบตัิ เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ มีการเปลี'ยนแปลงกฎระเบียบที'เกี'ยวข้องกบัการลงทุน หรือกรณีอื'นใดที'จะก่อความเสียหายให้แก่กองทนุโดยรวม 
เป็นต้น และ/หรือ ในช่วงระหว่างรอการอนุมตัิการเพิ'มวงเงินลงทุนในต่างประเทศจากทางการ และ/หรือ กรณีเกิดเหตุสุดวิสยัหรือมีเหตุผลที'จําเป็นและ
สมควร และ/หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วนัทําการ กรณีที'มีผู้ ถือหน่วยลงทนุสั'งซื Iอหรือขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนมาก กองทุนอาจไม่สามารถลงทุน
ในต่างประเทศเป็นการชั'วคราว ดงันั Iน จึงอาจมีบางขณะที'กองทนุไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุที'กําหนดไว้ในโครงการได้ ทั Iงนี I บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที'จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั Iงหมดกลบัเข้ามาลงทุนในประเทศเป็นการชั'วคราวหรือถาวร โดยจะลงทุนในตราสารหนี Iและ/หรือเงิน
ฝากก็ได้ เพื'อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ซึ'งหากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวนี I บริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สดัส่วนการลงทนุที'กําหนดไว้ในโครงการต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

4.  เงินลงทุนส่วนที'เหลือ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศในตราสารหนี Iและ/หรือเงินฝากที'ออก รับรอง รับอาวลั หรือคํ Iาประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจ สถาบนัการเงิน และ/หรือภาคเอกชน  

5.  ในส่วนของการลงทนุในประเทศ กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในตราสารแห่งหนี Iในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ที'มีอายขุองตรา
สารหรือสญัญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ'ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทนุที'มีวตัถปุระสงค์เพื'อการสํารองเงินไว้สําหรับการดําเนินงาน รอการ
ลงทนุ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทนุ ทั Iงนี I กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารที'มีลกัษณะของสญัญาซื Iอขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)  

6.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื Iอขายล่วงหน้าเพื'อป้องกันความเสี'ยงจากอัตราแลกเปลี'ยนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึ Iนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จดัการ ซึ'งจะพิจารณาลงทนุในสญัญาซื Iอขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื'อป้องกนัความเสี'ยงที'เกี'ยวข้องกบัอตัราแลกเปลี'ยนเงินตราในสกลุเงินต่างประเทศที'
อาจเกิดขึ Iนได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ตวัอย่างเช่น กรณีค่าเงินต่างประเทศของหลกัทรัพย์ที'ลงทุนมี
แนวโน้มอ่อนค่าอย่างมีนยัสําคญั ผู้จดัการกองทนุจะพิจารณาลงทนุในสญัญาซื Iอขายล่วงหน้าเพื'อป้องกนัความเสี'ยงด้านอตัราแลกเปลี'ยนเงิน เป็นต้น  

7.  กองทุนอาจจะเข้าทําสญัญาซื Iอขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื'อเพิ'มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึ'งรวมถึงการ
ป้องกันความเสี'ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ Iนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น การทําสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที'อ้างอิงกับ
อตัราแลกเปลี'ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี Iย ซึ'งพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบังคบั และปัจจัยอื'นๆ ที'เกี'ยวข้อง เช่น 
แนวโน้มและทิศทางราคาของหลกัทรัพย์ที'ลงทนุ การออกสญัญาซื Iอขายล่วงหน้าที'อ้างอิงกบัดชันีอ้างอิง การคาดการณ์เหตกุารณ์ที'อาจจะส่งผลกระทบเชิง
ลบอย่างมีนยัสําคญัของกองทนุ และค่าใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมสญัญาซื Iอขายล่วงหน้า เป็นต้น  

8.  ในกรณีที'บริษัทจดัการเห็นว่า การลงทุนในกองทนุรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทนุในกองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์หลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามที'คาดไว้ หรือไม่
สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดงักล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทนุต่างประเทศดงักล่าวมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วยงานกํากบัดแูลของ
กองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื'อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี'ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุน
ต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที'กองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund ได้เลิก
โครงการในขณะที'บริษัทจดัการยงัดําเนินการบริหารและจดัการลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคมั  

เมื'อปรากฏกรณีตามข้อ 8. ข้างต้น แล้วมีผลทําให้การลงทุนในหรือมีไว้ซึ'งกองทุนหลกัโดยเฉลี'ยในรอบปีบญัชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะดําเนินการพิจารณาคดัเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดย
กองทนุต่างประเทศดงักล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทนุที'สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคมั และ
มีคุณสมบัติตามที'สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยอาจเป็นกองทุนที'บริหารและจัดการลงทุนโดยบริษัท JPMorgan Asset 
Management (Europe) S.à r.l. หรือไม่ก็ได้ และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั Iงเดียว หรือทยอยโอนย้าย
เงินทนุ ซึ'งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดงักล่าวกองทนุอาจมีไว้ซึ'งหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศมากกว่า 1 กองทนุก็ได้  

หากเกิดกรณีใด ๆ ที'ทําให้บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการคดัเลือกกองทนุต่างประเทศกองทนุใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
เลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคมั โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะดําเนินการจําหน่าย
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที'เหลืออยู่ของกองทุน เพื'อคืนเงินตามจํานวนที'รวบรวมได้หลงัหักค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที'เกี'ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) 
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที'ถือครองต่อจํานวนหน่วยลงทุนที'จําหน่ายแล้วทั Iงหมดของกองทุนทั Iงนี I หากมีการดําเนินการ
ดงักล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยพลัน โดยส่งจดหมายแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกราย และประกาศไว้ที'สํานักงานของบริษัทจัดการและ
ผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื'ออิเล็กทรอนิกส์ที'เกี'ยวข้อง  

ทั Iงนี I ในกรณีที'บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี'ยน/โอนย้าย/เลิกกองทุนข้างต้น กองทุนจะยกเว้นโดยไม่นําเรื'องการลงทุนในหรือมีไว้ซึ'งหน่วย
ลงทนุของกองทนุต่างประเทศดงักล่าวเพียงกองทนุเดียวโดยเฉลี'ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ รวมถึงการนํา
เงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี'ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน มาบงัคบัใช้ในช่วงดําเนินการคดัเลือกและ/
หรือเตรียมการลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักล่าว 
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9.  ในกรณีที'กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลกัไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลกั และกองทนุหลกัมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงใน
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ'งดงัต่อไปนี I บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที'สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(1)  มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ'งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั  

(2)  ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลกัลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุหลกั  

เงื'อนไข ในกรณีที'กองทนุหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักล่าว บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี I  

(1)  แจ้งเหตุที'กองทุนหลกัมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ที'ดีที'สุดของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัที'ปรากฏเหต ุ 

(2)  ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนันบัแต่วนัที'ปรากฏเหต ุ 

(3)  รายงานผลการดําเนินการให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัที'ดําเนินการแล้วเสร็จ  

(4)  เปิดเผยข้อมูลเกี'ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที'สนใจจะลงทุนเพื'อให้ผู้ ที'สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี'ยวกับสถานะของ 
กองทนุรวม และบริษัทจดัการจะดําเนินการให้บคุลากรที'เกี'ยวข้องเปิดเผยข้อมลูเกี'ยวกบัการดําเนินการดงักล่าวด้วย  

อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  

ทั Iงนี I บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีที'มีการดําเนินการเปลี'ยน/โอนย้าย/เลิกกองทุน กองทุนจะยกเว้นไม่นําเรื'องการลงทุนหรือมีไว้ซึ'งทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี'ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดําเนินการ
คดัเลือกและ/หรือเตรียมการลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักล่าว 

10.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี'ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทนุรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือ
กองทนุรวมที'มีการลงทนุโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทําให้
ระดบัความเสี'ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ'มขึ Iน ทั Iงนี I ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ'งขึ Iนอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื'อ
ประโยชน์สงูสุดของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อนึ'ง บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนดําเนินการเปลี'ยนแปลง
ประเภทกองทนุรวมดงักล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และเว็บไซต์ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื Iอคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

11.  ในการคํานวณสดัส่วนการลงทนุของกองทนุตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจดัการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดงันี Iรวมด้วย ทั Iงนี I โดยจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั 

(11.1) ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 

(11.2) ช่วงระยะเวลาที'ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื'องจากได้รับคําสั'งขายคืน หรือสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุน หรือเพื'อรอการลงทุน ทั Iงนี I 
ต้องไม่เกินกว่า 10 วนัทําการ 
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สรุปข้อมูลสําคัญที"ผู้ลงทุนควรทราบเกี"ยวกับกองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund (กองทุนหลัก): 

ชื"อกองทุน : JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund  

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมผสมแบบไม่กําหนดสดัส่วนการลงทนุในตราสารแห่งทนุ 

วันที"จดทะเบียนกองทุนรวม : 31 สิงหาคม 2555 

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน: 

(1)  กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื'อสรรหารายได้ที'สมํ'าเสมอจากการลงทุนหลักในพอร์ตการลงทุนของ
หลกัทรัพย์ต่างๆ ที'ก่อให้เกิดรายได้ทั'วโลก และการลงทนุโดยใช้ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 

(2)  กองทนุจะเน้นลงทนุในตราสารแห่งหนี I ตราสารแห่งทนุ และหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื'อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
(REITs) ซึ'งมีผู้ออกหลกัทรัพย์ที'อาจจดัตั Iงอยู่ในประเทศต่างๆ ซึ'งรวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่ 

(3)  กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรัพย์อื'น ซึ'งรวมถึงและไม่ได้ถกูจํากัดการลงทนุในหลกัทรัพย์แปลงสภาพ และสญัญา
ซื Iอขายล่วงหน้าในอตัราแลกเปลี'ยนเงิน (forward currency exchange contracts)  

(4)  กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนี Iที'มีอนัดบัความน่าเชื'อถือตํ'ากว่าอนัดบัที'สามารถลงทุนได้ หรือตราสารหนี Iที'ไม่มี
การจดัอนัดบัความน่าเชื'อถือ 

(5)  กองทุนอาจลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินเพื'อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการลงทุน เครื'องมือดงักล่าวอาจมี
วัตถุประสงค์เพื'อการป้องกันความเสี'ยง ซึ'งรวมถึงและไม่ได้ถูกจํากัดการลงทุนในฟิวเจอร์ (futures) ออปชั'น 
(options) สัญญาสําหรับความแตกต่าง (contracts for difference) สัญญาฟอร์เวิร์ด (forward contracts) ที'
เป็นเครื'องมือทางการเงิน และออปชั'นบนสัญญา credit linked instrument, mortgage TBAs และสัญญาส
วอป (swap contracts)โดยข้อตกลงภาคเอกชน และตราสารหนี Iอื'นๆ เช่น ตราสารอนพุนัธ์ด้านสกลุเงินและการ
ป้องกนัความเสี'ยงจากการเปลี'ยนแปลงต่างๆ   

(6)  กองทนุอาจถือครองเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพื'อช่วยสนบัสนนุการจดัการลงทนุพื Iนฐาน 
(7)  กองทุนอาจลงทุนในตราสารที'เปลี'ยนมือได้ที'อยู่ภายใต้กฎระเบียบพื Iนฐาน (UCITS) และ/หรือ กองทุนเปิดที'

ลงทนุในตราสารร่วม (UCIs) อื'นๆ 
(8)  กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์สกุลเงินต่างๆ และจะทําสัญญาป้องกันความเสี'ยงจากอัตราแลกเปลี'ยน

นอกเหนือจากสกลุเงินยโูร หรืออาจจะบริหารจดัการลงทนุโดยอ้างอิงกบัดชันีชี Iวดัของกองทนุ 

ตัวชี Bวัด (Benchmark) : ค่าเฉลี'ยของ 40% Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD / 35% 
MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD / 25% Barclays Global Credit Index (Total Return 
Gross) Hedged to USD 

อายุโครงการ : ไม่กําหนด 

บริษัทจัดการลงทุน : บริษัท JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ / ผู้ เก็บ
รักษาทรัพย์สินของกองทุน: 

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

เว็บไซต์ : สามารถดขู้อมลูหนงัสือชี Iชวนฯ ของกองทนุหลกั และรายละเอียดอื'นเพิ'มเติมได้ที'เว็บไซต์ : 
www.jpmorganassetmanagement.com 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund, Class A (mth) – USD (Hedged) (กองทุนหลัก)  

1. ค่าใช้จ่ายที"เรียกเก็บจากผู้ซื Bอหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

 (1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ไม่เกิน 5.00 
 (2) ค่าธรรมเนียมการรับซื Iอคืนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.50 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที"เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม) 

 (1) ค่าธรรมเนียมการจดัการและที'ปรึกษาการลงทนุ (Management and Advisory Fee) * 1.25 
 (2) ค่าใช้จ่ายเกี'ยวกบัการปฏิบตักิารและจดัการกองทนุ (Operating and  Administrative Expenses) 0.20  

หมายเหตุ: 

1) * กองทุนหลกัจะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคมั ในอตัราร้อยละ 50 ซึ'งจะเท่ากับร้อยละ 0.625 ต่อปีของ
มลูค่าเงินลงทนุในกองทนุหลกั โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคมั ทั Iงนี I การคืนค่าธรรมเนียมดงักล่าวอาจปรับเปลี'ยนได้ตาม
การเปลี'ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมการจดัการของกองทนุหลกั (ถ้ามี) 

2)  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม จะเป็นผู้ รับเงินค่าส่งเสริมการขายที'ได้รับจากตัวแทนการขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก (ถ้ามี) โดยจะนําเงิน
ดงักล่าวเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทนุ 
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ผลการดาํเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุน  
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund, Class A (mth) – USD (Hedged) (กองทุนหลัก)* 

 

 
 

 

 

 

หมายเหต ุ: 

(1)  ที'มา : Factsheet ของกองทนุหลกั ณ วนัที' 30 พฤศจิกายน 2565 

(2)  ผลตอบแทนในอดีตของกองทนุรวมมิได้เป็นสิ'งยืนยนัถึงผลตอบแทนในอนาคต 
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2.   การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ 

3.  ลักษณะที,สําคัญของกองทุนรวม 

กองทนุรวมผสมแบบไม่กําหนดสดัส่วนการลงทนุในตราสารแห่งทนุ ที�เน้นลงทนุแบบมีความเสี�ยงต่างประเทศ และเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)  

4.  ผลตอบแทนที,ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน 

โอกาสที'จะได้รับจากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อนัเนื'องมาจากมูลค่าที'เพิ'มขึ Iนของหลกัทรัพย์ที'ลงทุน โดยจะได้รับเมื'อผู้ ถือหน่วยลงทนุมีการสั'งขายคืน
หน่วยลงทนุแบบปกติ และ/หรือการรับซื Iอคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ ทั Iงนี I กรณีลกูค้าที'เป็นบคุคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีจากกําไรส่วนเกินดงักล่าว  

5.  จาํนวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

100,000 ล้านบาท (หรือ จํานวน 10,000 ล้านหน่วย) 

6. วิธีการสั"งซื Bอ ขายคืน และสับเปลี"ยนหน่วยลงทุน 

(1)  วิธีการสั"งซื Bอหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี Iชวน ใบคําสั'งซื Iอหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบญัชีกองทุน ได้ที'บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Iอคืนหน่วย
ลงทนุ หรือดาวน์โหลดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที'เปิดให้บริการ  

(1.1) การเปิดบัญชีกองทุน 

(1.1.1)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Bอคืนหน่วยลงทุน 

สําหรับผู้ที'ไม่เคยเปิดบญัชีกองทนุภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ ผู้สั'งซื Iอจะต้องเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการ เพื'อประโยชน์ในการ
ติดต่อทํารายการซื Iอ ขาย และสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั'งซื Iอต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคําขอเปิดบญัชีกองทนุอย่าง
ถกูต้องครบถ้วนและตามความเป็นจริง พร้อมทั Iงแนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดงันี I  

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล 
สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน ซึ'งลงนามรับรองความถกูต้อง  ก)  สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
หรือเอกสารอื'นใดที'บริษัทจดัการกําหนดเพิ'มเติม  ข)  สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
 ค)  ตวัอย่างลายมือชื'อกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามและหรือผู้ มีอํานาจ

ลงนามแทนนิติบคุคลและเงื'อนไขการลงนาม 
 ง)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติ

บคุคล 
 จ)  หนังสือมอบอํานาจในกรณีผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้

เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามที'ระบุในหนังสือรับรองกระทรวง
พาณิชย์ ซึ'งเอกสารดงักล่าวมีการลงนามรับรองความถกูต้อง  

 หรือเอกสารอื'นใดที'บริษัทจดัการกําหนดเพิ'มเติม  

ในกรณีที'ผู้ ถือหน่วยลงทุน ตั Iงแต่ 2 คนขึ Iนไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื'อผู้ ถือหน่วยลงทุนเหล่านั Iน เป็นผู้ ถือหน่วย
ลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที'มีชื'อแรกในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ทั Iงนี I จะต้องเป็นไปตามเงื'อนไขที'ระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ 

(1.1.2)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ท่านสามารถเปิดบญัชีกองทนุออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือ
รับซื Iอคืนหน่วยลงทนุที'เปิดให้บริการได้ โดยมีข้อกําหนดและเงื'อนไขเป็นไปตามที'กําหนดไว้ของผู้ให้บริการแต่ละราย 

(1.2) มูลค่าขั Bนตํ"าของการสั"งซื Bอหน่วยลงทุน 

มูลค่าขั Bนตํ"าของการสั"งซื BอครัBงแรก มูลค่าขั Bนตํ"าของการสั"งซื BอครัBงถัดไป 

50,000 บาท 500 บาท 

ซึ'งคํานวณเป็นหน่วยลงทุนได้โดยนําจํานวนเงินที'สั'งซื Iอหน่วยลงทุน  หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุนซึ'งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน บวกด้วย 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เช่น สั'งซื Iอหน่วยลงทนุ 10,000 บาท ในวนัที' ........ ซึ'งมีราคาขายหน่วยลงทนุเท่ากบั 10.15 บาทต่อหน่วย 
ท่านจะได้รับจํานวนหน่วยลงทนุเท่ากบั 985.2217 หน่วย (10,000 หารด้วย 10.15) เป็นต้น 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที'จะปรับลด ยกเว้น หรือเปลี'ยนแปลงมลูค่าขั Iนตํ'าของการสั'งซื Iอครั Iงแรก มลูค่าขั Iนตํ'าของการสั'งซื Iอครั Iงถดัไป ได้ในอนาคต 
เพื'อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการหรือสื'ออิเล็กทรอนิกส์ที'เกี'ยวข้อง 
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(1.3) วันและเวลาที"เสนอขายหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถสั'งซื Iอหน่วยลงทนุได้ ทุกวันทาํการซื Bอขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.  

(1.4)  ช่องทางการสั"งซื Bอและการชําระเงินค่าสั"งซื Bอหน่วยลงทุน 

 กรณีสั"งซื Bอผ่านบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Bอคืนหน่วยลงทุนอื"น 

ผู้สั'งซื Iออาจชําระเป็นเงินโอน เช็ค หรือดราฟต์ โดยผู้สั'งซื Iอที'ชําระเป็นเช็ค ต้องขีดคร่อมการสั'งจ่ายในนาม “บญัชีจองซื Iอหน่วยลงทุนกองทนุเปิด
กรุงศรีโกลบอลอินคัม” ซึ'งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ “บัญชีจองซื Iอหน่วยลงทุน บลจ. 
กรุงศรี” ซึ'งบริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตี Iแบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ.ธนาคารยูโอบี บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคาร 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื'อรายย่อย บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื'อรายย่อย ธนาคารออมสิน บมจ.ธนาคารทิสโก้ หรือที'
บริษัทจดัการกําหนดเพิ'มเติม 

 กรณีสั" งซื Bอผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Bอคืน
หน่วยลงทุนอื"น 

ผู้ลงทนุที'ได้สมคัรการใช้บริการซื Iอขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหสัผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสั'งซื Iอหน่วยลงทนุผ่าน
ช่องทางนี Iได้  

บริษัทจดัการจะดําเนินการหกัเงินตามจํานวนเงินค่าซื Iอหน่วยลงทุน จากบญัชีเงินฝากของผู้สั'งซื Iอที'ได้ให้ไว้ตามวิธีการที'กําหนด ในกรณีที'เงินใน
บญัชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจดัการไม่สามารถหกัเงินค่าซื Iอได้หรือรายการคําสั'งไม่สมบรูณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตใุด บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซื Iอคืนหน่วยลงทนุจะยกเลิกคําสั'งซื Iอหน่วยลงทนุนั Iน โดยผู้สั'งซื Iอสามารถใช้บริการสั'งซื Iอหน่วยลงทนุใหม่ได้ตามปกติ 

ผู้สั'งซื Iอหน่วยลงทุนที'ได้ชําระเงินค่าสั'งซื Iอหน่วยลงทุนแล้วไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสั'งซื Iอหน่วยลงทนุและขอเงินค่าซื Iอหน่วยลงทุนคืนไม่ได้ 
ทั Iงนี I บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซื Iอหน่วยลงทุนได้เมื'อมีเหตุจําเป็นและสมควร โดยขึ Iนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จดัการ 

(1.5) การจัดสรรหน่วยลงทุน และการคืนเงินค่าซื Bอหน่วยลงทุน 

ผู้สั'งซื Iอหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที'สั'งซื Iอ หลงัจากที'บริษัทจัดการได้รับใบคําสั'งซื Iอที'ถูกต้องครบถ้วนและได้รับชําระเงินเต็ม
จํานวนแล้ว ในกรณีที'มีการสั'งซื Iอหน่วยลงทุนมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที'จดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. การจดัสรรหน่วยลงทนุให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจดัการ โดยใช้หลกัการ “สั'งซื Iอก่อนได้ก่อน” ตามวนัและเวลาที'ได้รับรายการซื Iอขายหน่วย
ลงทุน ในกรณีสั'งซื Iอหน่วยลงทนุพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สั'งซื Iอหน่วยลงทุน
ดงักล่าวตามสดัส่วนจํานวนที'สั'งซื Iอ (Pro Rata) ให้แก่ผู้สั'งซื Iอหน่วยลงทุนพร้อมกัน ทั Iงนี I บริษัทจัดการสงวนสิทธิที'จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั Iงหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซื Iอหน่วยลงทุนส่วนที'ไม่ได้รับการจัดสรร 
พร้อมดอกเบี Iย (ถ้ามี) ให้ผู้สั'งซื Iอตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุที'ผู้สั'งซื Iอได้ระบไุว้ในการเปิดบญัชีกองทนุ 

(2) วิธีการขายคืนหน่วยลงทุน 

(2.1) การขายคืนแบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(2.1.1) มูลค่าขั Bนตํ"าของการขายคืนหน่วยลงทุน 

มูลค่าขั Bนตํ"าของการสั"งขายคืน จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั Bนตํ"า 
500 บาท หรือ 50 หน่วย 50 หน่วย 

ในกรณีที'การสั'งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือตํ'ากว่าที'กําหนด หรือในกรณีที'จํานวนหน่วยลงทุนที'ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที'ปรากฏอยู่ในรายการที'บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือ
หน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทั Iงหมดเท่าที'ปรากฏอยู่ในรายการที'บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนั Iน ในกรณีที'ผู้ถือหน่วย
ลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุตํ'ากว่าที'กําหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที'จะรับซื Iอคืนหน่วยลงทนุทั Iงหมด 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที'จะปรับลด ยกเว้น หรือเปลี'ยนแปลงมลูค่าขั Iนตํ'าของการสั'งขายคืน จํานวนหน่วยลงทนุขั Iนตํ'าของการสั'งขายคืน 
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั Iนตํ'า จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั Iนตํ'าได้ในอนาคต เพื'อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื'ออิเล็กทรอนิกส์ที'
เกี'ยวข้อง 

(2.1.2) วันและเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถสั'งขายคืนได้ ทุกวันทําการซื Bอขายของกองทุน ภายในเวลา 14.30 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ที'บริษัทจัดการกําหนด ทั Iงนี I 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที'จะพิจารณากําหนดวนัที'มิใช่วนัทําการรับซื Iอคืนหน่วยลงทนุเพิ'มเติม ซึ'งบริษัทจดัการจะกําหนดวนัดงักล่าวโดย
ประกาศไว้ที'เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทั Iงนี I หากมีการเปลี'ยนแปลงวนัที'มิใช่วนัทําการรับซื Iอคืนหน่วยลงทนุดงักล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าโดยพลนั โดยประกาศไว้ที'เว็บไซต์ของบริษัทจดัการเช่นเดียวกนั 

  



หน้า 8 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม - ***              บริษัทหลกัทรัพยIจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

(2.1.3)  ช่องทางการสั"งขายคืนหน่วยลงทุน  

 วิธีการขายคืนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Bอคืนหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั'งขายคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคําสั'งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน 
พร้อมทั Iงระบจํุานวนเงินหรือจํานวนหน่วยที'ต้องการขายคืน เมื'อเจ้าหน้าที'ตรวจคําสั'งขายคืนหน่วยลงทนุว่าถกูต้องแล้ว เจ้าหน้าที'จะส่ง
มอบสําเนาคําสั'งขายคืนหน่วยลงทนุที'ได้ลงนามรับรองความถกูต้องแล้วแก่ผู้สั'งขายคืนหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานต่อไป  

เมื'อผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสั'งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สั'งขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ หากรายการสั'ง
ขายคืนนั Iนได้เสร็จสิ Iนสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั Iงสิ Iน โดยนายทะเบียนจะปรับลดจํานวนหน่วยลงทนุที'รับซื Iอคืนภายในวนัทําการถัด
จากวนัที'คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและรับซื Iอคืนหน่วยลงทนุ  

บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื Iอคืนหน่วยลงทุนของสิ Iนวนัทําการซื Iอขายหน่วยลงทุนนั Iน ซึ'งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื Iอคืนและ/หรือจํานวนหน่วยลงทนุที'หกัออกจากผู้สั'งขายคืนหน่วยลงทนุ 

 วิธีการขายคืนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื Bอคืนหน่วยลงทุนอื"น 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที'ได้สมคัรการใช้บริการซื Iอขายหน่วยลงทนุของผู้ให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหสัผ่านเรียบร้อยแล้ว จึง
จะสามารถขายคืนหน่วยลงทนุผ่านช่องทางนี Iได้ โดยผู้สั'งขายคืนหน่วยลงทนุสามารถสั'งขายคืนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชั'วโมง ทกุวนั
ทําการและวนัหยดุทําการซื Iอขายหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะพิจารณาการสั'งขายคืนหน่วยลงทนุภายในเวลาที'กําหนดของวนัทําการซื Iอขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทํา
การซื Iอขายนั Iน โดยบริษัทจดัการจะใช้ราคารับซื Iอคืนหน่วยลงทนุของสิ Iนวนัทําการซื Iอขายหน่วยลงทุนนั Iน ซึ'งได้รับการรับรองโดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื Iอคืนและ/หรือจํานวนหน่วยลงทุนที'หกัออกจากผู้สั'งขายคืนหน่วยลงทุน และการ
สั'งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลงัเวลาที'กําหนดของวนัทําการซื Iอขายใด จะถือเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนของวนัทําการถดัไป ทั Iงนี I 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทํารายการของผู้สั'งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลกัฐานที'ปรากฏอยู่ที'บริษัท
จดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเท่านั Iน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทํารายการของผู้สั'งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลกัฐานที'ปรากฏอยู่ที'บริษัท
จดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเท่านั Iน  

เงื"อนไขการใช้บริการ  

1)  ผู้สั'งขายคืนจะต้องอ่านคําแนะนําของบริษัทจดัการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Iอคืนหน่วย
ลงทนุอื'นที'เปิดให้บริการ และปฏิบตัิจนครบขั Iนตอนการสั'งขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั Iงนี I ผู้สั'งขายคืนจะต้องกด
ยืนยนัความถกูต้องภายหลงัจากที'ระบบได้ทบทวนการทํารายการของผู้สั'งขายคืนแล้ว  

2)  เมื'อผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั'งขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั Iงสิ Iน  
3)  เอกสารใบบนัทึกรายการที'พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั Iน บริษัทจดัการ

จะพิจารณาจากหลกัฐานที'ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการทํารายการที'สมบรูณ์แล้วนําไปใช้อ้างอิงได้  
4)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะหยุดระบบงานเป็นการชั'วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที'เกิด

ข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื'นใดที'อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจดัการจะดําเนินการแก้ไข
กรณีดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัตั Iงแต่วนัถดัจากวนัที'เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักล่าวแล้วแต่กรณี  

5)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะปิดการให้บริการชั'วคราวหรือถาวร ซึ'งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการ
ให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที'สํานักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื'อ
อิเล็กทรอนิกส์ที'เกี'ยวข้อง  

 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื"นๆ ที"จะมีขึ Bนในอนาคต  

บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Iอคืนหน่วยลงทนุ อาจเพิ'มเติมช่องทางการทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนอื'นใดที'จะ
มีขึ Iนในอนาคต ซึ'งจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขที'เกี'ยวข้องตามที'สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด 
เพื'ออํานวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเพิ'มเติมช่องทางดงักล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื'อ
อิเล็กทรอนิกส์ที'เกี'ยวข้องให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัทําการก่อนวนัเริ'มให้บริการ 
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(2.1.4) การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุโดยวิธีการดงันี I 

 โอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั'งให้โอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝาก โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีอื'นใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-
Wallet หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ในการรับค่าขายคืนหน่วยลงทนุโดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากนี I 
ถ้าหากบริษัทจดัการไม่สามารถโอนเงินเข้าบญัชีที'ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการจะดําเนินการออกเช็ค ขีดคร่อมค่าขายคืน
หน่วยลงทุนสั'งจ่ายผู้ ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที'อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีที'นาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น  

 รับเช็คทางไปรษณีย์  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจสั'งให้บริษัทจัดการดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทนุและรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื'อ
และที'อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ'งบริษัทจัดการจะนําส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั Iงนี I ในกรณีที'ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ได้
นําเช็คไปขึ Iนเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการตามวิธีที'นายทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบ
พร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น  

 รับเช็คด้วยตนเองที'บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื Iอคืนหน่วยลงทนุอื'น  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจสั'งให้บริษัทจัดการดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทนุและรับเช็คด้วยตนเองที'บริษัทจดัการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Iอคืนหน่วยลงทุนอื'น ซึ'งสามารถรับได้ ทั Iงนี I ในกรณีที'ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ได้นําเช็คไปขึ Iนเงิน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการดําเนินการตามวิธีที'นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)  
เป็นต้น 

(2.2) การขายคืนแบบอัตโนมัติ 
(1)  บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื Iอคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั Iง โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความ

เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนให้สั'งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื Iอคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิแล้ว ทั Iงนี I 
การรับซื Iอคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิดงักล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายลดลง  

(2)  การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื Iอคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิจะขึ Iนอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ'งบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื Iอคืนหน่วย
ลงทนุโดยอตัโนมตัิจากการจ่ายปันผลของกองทนุหลกัที'กองทนุไปลงทนุ หรือจากกําไรสทุธิและ/หรือกําไรสะสมของกองทนุ  

(3)  บริษัทจัดการจะรับซื Iอคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้น โดยทําการส ับเปลี'ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยัง 
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื'นภายใต้การจัดการกองทุนใดกองทุนหนึ'งโดยขึ Iนอยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที'
กองทุนปลายทางประสบปัญหาสภาพคล่องและบริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้เครื'องมือใดๆ สําหรับการบริหารสภาพคล่องของกองทุน
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื Iอคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและชําระเงินค่ารับซื Iอคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวด้วยวิธีการโอน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือนําส่งเช็คทางไปรษณีย์ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) หรือวิธีอื'นใดอันจะเป็น
การอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

(4)  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื Iอคืนหน่วยลงทนุโดยทําการสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที'มีรายชื'อตาม
หลกัฐานที'ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยขึ Iนอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทั Iงนี I บริษัทจดัการจะจดัสรรการทํารายการตามลาํดบั
ก่อนหลงัของวนัที'สั'งทํารายการ 

(5)  บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที'คํานวณได้เมื'อสิ Iนวันทําการรับซื Iอคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิ เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาสับเปลี'ยน
หน่วยลงทุนออกจากกองทุน และจะทํารายการสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุนเข้าที'กองทุนปลายทางในวนัทําการก่อนวนัที'กองทุนปลายทางจะได้รับ
เงินจากการสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง ภายใน 5 วันทําการนับตั Iงแต่วนัถัดจากวนัที'คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ 

(3)  วิธีการสับเปลี"ยนหน่วยลงทุน 

(3.1)  วันและเวลาในการสับเปลี"ยนหน่วยลงทุน 

เปิดให้สบัเปลี'ยนหน่วยลงทุนโดยให้เป็นไปตามประกาศ “ตารางการสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุของกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. กรุงศรี จํากัด” 
ซึ'งบริษัทจัดการได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.krungsriasset.com) และให้เป็นไปตามวนัและเวลาสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุนของ
กองทนุต้นทางและ/หรือกองทนุปลายทาง 
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(3.2) มูลค่าขั Bนตํ"าในการสับเปลี"ยนหน่วยลงทุน 

กรณีที'กองทนุนี Iเป็นกองทนุต้นทาง : ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั'งสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุออก โดยระบเุป็นจํานวนหน่วยหรือเป็นจํานวนเงินไม่ตํ'ากว่า
มลูค่าขั Iนตํ'าที'กําหนด ในกรณีที'การสั'งสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีตํ'ากว่ามลูค่าขั Iนตํ'าที'กําหนด หรือในกรณี
ที'จํานวนหน่วยลงทุนที'ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการสบัเปลี'ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทนุที'ปรากฏอยู่ในรายการที'บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุนทั Iงหมดเท่าที'ปรากฏอยู่ในรายการที'บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนั Iน 
และในกรณีที'ผู้ ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนในบญัชีตํ'ากว่ามูลค่าขั Iนตํ'าที'กําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะรับสบัเปลี'ยน
หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุทั Iงหมด เมื'อผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสั'งสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุ ภายใต้วิธีการที'บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า ทั Iงนี I บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทํารายการสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทนุโดย
ไม่มีมลูค่าขั Iนตํ'า และ/หรือปรับลดมลูค่าขั Iนตํ'าของการสั'งสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุ โดยขึ Iนอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  

กรณีของกองทนุปลายทาง : ผู้ลงทนุสามารถสั'งสบัเปลี'ยนเข้ากองทุนโดยได้รับการยกเว้นข้อจํากดัจํานวนเงินขั Iนตํ'าในการซื Iอหน่วยลงทนุตามที'ระบุ
ในหวัข้อ “การสั'งซื Iอหน่วยลงทนุ” 

(3.3)  ช่องทางการสับเปลี"ยนหน่วยลงทุน 

 การสับเปลี"ยนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Bอคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั'งสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุนได้ที'บริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Iอคืนหน่วยลงทนุ โดยกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในคําสั'งสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั Iงระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที'ต้องการสบัเปลี'ยน เมื'อ
เจ้าหน้าที'ตรวจสอบคําสั'งสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที'จะส่งมอบสําเนาคําสั'งสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุนที'ลงนามรับรองความ
ถกูต้องแล้วแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานต่อไป 

 การสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื Bอคืนหน่วยลงทุนอื"น 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที'ได้สมคัรการใช้บริการซื Iอขายหน่วยลงทนุผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และมีรหสัผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสั'งสบัเปลี'ยน
หน่วยลงทนุผ่านช่องทางนี Iได้ 

ผู้สั'งสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุไม่ได้ หากรายการสั'งสบัเปลี'ยนนั Iนได้เสร็จสิ Iนสมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั Iงสิ Iน 
ทั Iงนี I บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื Iอคืนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที'จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั'งสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุได้เมื'อ
มีเหตจํุาเป็นและสมควร โดยขึ Iนอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื Iอคืนหน่วยลงทนุ 

(3.4)  ราคาขายและรับซื Bอคืนกรณีสับเปลี"ยนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุดงัต่อไปนี Iเป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื Iอคืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุ  

กรณีเป็นกองทนุต้นทาง: การคํานวณราคาสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุ จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที'ใช้เพื'อคํานวณราคารับซื Iอคืนของวนัทํา
การสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทาง หกัด้วย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุ และค่าใช้จ่ายอื'นๆ (ถ้ามี)  

กรณีเป็นกองทนุปลายทาง: การคํานวณราคาสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุเข้ากองทนุ จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุที'ใช้เพื'อคํานวณราคาขายของวนัทําการก่อน
วันที'กองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี'ยนหน่วยลงทุน และ
ค่าใช้จ่ายอื'นๆ (ถ้ามี)  

อนึ'ง มูลค่าหน่วยลงทุนที'ใช้คํานวณราคาขายและรับซื Iอคืนในการสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนข้างต้นต้องเป็นมูลค่าที'ได้รับการรับรองโดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว 

(3.5) เงื"อนไขในการสับเปลี"ยนหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที'จะไม่อนญุาตให้มีการสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุบางกองทนุ โดยขึ Iนอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

(2) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปิดให้บริการสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครั Iงแรก เป็นการชั'วคราวและ/หรือถาวร
ในกรณีที'บริษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุน และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื'อเสียง หรือต่อ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ และ/หรือเหตุอื'นใดตามที'บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั Iงนี I บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก่อนการใช้สิทธิในการปิดรับคําสั'งสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

7.  รอบระยะเวลาบัญชี 

วนัที'สิ Iนสดุรอบบญัชีคือ วนัที' 30 พฤศจิกายน ของทกุปี 

8.  ปัจจัยที"มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

เนื'องจากกองทนุนี Iจะนําเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึ'งมีนโยบายลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของบริษัทต่าง ๆ 
ทั'วโลก ซึ'งรวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่  เงินลงทนุของท่านอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัจากปัจจยัดงัต่อไปนี I 
(1)  การเปลี'ยนแปลงของราคาหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที'ลงทนุโดยกองทนุหลกั 
(2)  การเปลี'ยนแปลงของมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั 
(3)  การเปลี'ยนแปลงของอตัราแลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศ 



หน้า 11 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม - ***              บริษัทหลกัทรัพยIจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

9.  การเลื"อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

1.   บริษัทจดัการจะเลื'อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที'มีคําสั'งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที'กําหนดไว้
ในโครงการ ซึ'งต้องไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี I  
(1)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเชื'อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีที'เข้าเหตดุงัต่อไปนี I โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(ก)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล หรือ  
(ข)  มีเหตุที'ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที'ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ'งเหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุม

ของบริษัทจดัการ  
(2)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสั'งขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที'บริษัทจดัการพบว่า ราคารับซื Iอคืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคา

รับซื Iอคืนหน่วยลงทุนที'ถูกต้องตั Iงแต่หนึ'งสตางค์ขึ Iนไปและคิดเป็นอัตราตั Iงแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื Iอคืนหน่วยลงทุนที'ถูกต้อง และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

2.  การเลื'อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ 1. บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี I  
(1)  เลื'อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วนัทําการนบัแต่วนัที'ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสั'งขายคืนหน่วยลงทุนนั Iน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(2)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที'มีคําสั'งขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื'อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วย

ลงทนุรายอื'นและผู้ลงทนุทั'วไปให้ทราบเรื'องดงักล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
(3)  แจ้งการเลื'อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั Iงจัดส่งรายงานที'แสดงเหตผุลของการเลื'อน และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

ตามข้อ 1. (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1. (2) ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั Iงนี I บริษัทจัดการจะ
มอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้  

(4)  ในระหว่างการเลื'อนกําหนดชําระค่าขายคนื หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสั'งขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะรับซื Iอคืนหน่วยลงทนุนั Iน 
โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัที'ส่งคําสั'งขายคืนก่อนหลงั 

10.  การไม่ขายหรือไม่รับซื Bอคืนหรือสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนตามคําสั"งที"รับไว้แล้ว 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที'จะปิดรับ และ/หรือปฎิเสธ และ/หรือระงบัคําสั'งซื Iอ และ/หรือคําสั'งสบัเปลี'ยนหนว่ยลงทนุ กรณีดงัต่อไปนี I  

1.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที'จะปิดรับคําสั'งซื Iอ และ/หรือคําสั'งสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครั Iงแรก เป็นการชั'วคราวหรือถาวรก็
ได้ตามที'บริษัทจดัการเห็นสมควร ทั Iงนี I บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคําสั'งซื Iอและ/หรือคําสั'งสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุน 
โดยจะประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือสื'ออิเล็กทรอนิกส์ที'เกี'ยวข้อง และแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

2.  บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั'งซื Iอหน่วยลงทนุของผู้สั'งซื Iอหน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนี Iโดยไม่ต้องให้เหตผุลใด ๆ 

(ก)  คําสั'งซื Iอที'จะมีผลให้ผู้สั'งซื Iอหน่วยลงทนุรายนั Iนถือหน่วยลงทนุมากกว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

(ข)  เพื'อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที'ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสั'งซื Iอหน่วย
ลงทนุ และ/หรือระยะเวลาของการลงทนุเป็นหลกั ซึ'งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจดัการลงทนุได้ 

(ค)  บริษัทจัดการมีวตัถปุระสงค์ที'จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงค์ที'จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนกับ
หรือเพื'อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ ที' มีถิ'นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ'งโดยปกติมีถิ'นที'อยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบคุคลดงักล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ'งจดัให้มีขึ Iนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอ
สงวนสิทธิที'จะปฏิเสธหรือระงบัการสั'งซื Iอ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทนุที'เป็นบคุคลดงัที'กล่าวมา
ข้างต้น 

3.  ในกรณีที'บริษัทจัดการได้จําหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจดัการจนเต็มตามจํานวนหน่วยลงทุนที'ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที'จะปฏิเสธ
การสั'งซื Iอหน่วยลงทนุ ตั Iงแต่วนัทําการซื Iอขายถดัจากวนัที'จําหน่ายหน่วยลงทนุได้เต็มตามจํานวนที'จดทะเบียนไปจนกว่าบริษัทจดัการจะเห็นสมควรที'จะทํา
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั Iงต่อไป โดยจะประกาศล่วงหน้าไว้ที'สํานักงานของบริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื'อ
อิเล็กทรอนิกส์ที'เกี'ยวข้อง 

11.  ช่องทางที"ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี"ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื Bอคืนหน่วยลงทุน 

สามารถติดตามข้อมูลเกี'ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื Iอคืนหน่วยลงทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
www.krungsriasset.com  

12.  ช่องทางที"ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ"มเติมเกี"ยวกับกองทุนรวมนี B 

ท่านสามารถทราบข้อมูลเพิ'มเติมเกี'ยวกับกองทุนรวมนี I รวมถึงสามารถดูข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จดัการ ได้ที'สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื Iอคืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  www.krungsriasset.com 
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ปัจจัยความเสี"ยงของกองทุนรวม 

ความเสี"ยงของกองทุนไทย 

1.  ความเสี"ยงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):  

ความเสี'ยงจากภาวะธุรกิจและอตุสาหกรรมที'เกี'ยวข้อง ซึ'งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร  
แนวทางการบริหารความเสี'ยง 
กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที'เกี'ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื Iนฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรือการจัดอนัดับความน่าเชื'อถือของผู้ออกตราสารเพื'อ
ประกอบการตดัสินใจลงทนุ 

2.  ความเสี"ยงจากความสามารถในการชําระหนี Bของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):  

ความเสี'ยงจากตราสารหนี I/เงินฝากที'กองทนุรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชําระหนี I โดยบริษัทผู้ออกตราสารหนี I/เงินฝากนั Iน ๆ ไม่สามารถชําระคืนเงินต้นหรือ
ดอกเบี Iยให้กองทนุเมื'อถึงวนัที'ครบกําหนด  
แนวทางการบริหารความเสี'ยง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกลงทนุในตราสารหนี I/เงินฝากที'มีคุณภาพ โดยเงินฝาก/ตราสารหนี Iหรือผู้ออกตราสารหนี Iของบริษัทเอกชนทั'วไปจะต้องได้รับการ
จดัอนัดบัความน่าเชื'อถืออยู่ในอนัดบัที'สามารถลงทนุได้ (Investment Grade) ขึ Iนไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนี Iภาครัฐ ซึ'งมีความเสี'ยงจากการผิด
นดัชําระหนี Iทั Iงเงินต้นและดอกเบี Iยในระดบัตํ'า กองทนุจึงมีความเสี'ยงประเภทนี Iตํ'า 

3.  ความเสี"ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 

เป็นความเสี'ยงที'เกิดจากการเปลี'ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัที'อาจจะเพิ'มสูงขึ Iนหรือลดตํ'าลง ซึ'งจะเปลี'ยนแปลงไปตามราคาหุ้นที'กองทุน
หลกัลงทุนหรือมีไว้  และอาจขึ Iนอยู่กับแนวโน้มของอตัราดอกเบี Iย ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพื Iนฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตรา
สาร ปริมาณการซื Iอขายหุ้น เป็นต้น  ดงันั Iน หากราคาหุ้นที'ลงทุนลดลงหรือปรับตวัสูงขึ Iน จะส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลกัลดลงหรือเพิ'มขึ Iนได้
เช่นกนั 
แนวทางการบริหารความเสี'ยง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาการลงทนุในกองทนุหลกัโดยมีสดัส่วนการลงทนุที'เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทุน โดยคํานึงถึงสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ'งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทนุในกองทนุหลกั 

4.  ความเสี"ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):   

ได้แก่ ความเสี'ยงจากการที'กองทนุไม่สามารถจําหน่ายหลกัทรัพย์ที'ลงทนุได้ในราคาที'เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร ทั Iงนี I การที'กองทนุนําเงินลงทนุ 
ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund ซึ'งเป็นกองทุนรวมต่างประเทศที'มีการกระจายการลงทุนใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของบริษัทต่างๆ ทั'วโลก ซึ'งรวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่ ในกรณีที'เกิดเหตกุารณ์ขาดสภาพคล่องของตราสาร อาจมีความเสี'ยงที'ไม่
สามารถขาย 
ตราสารที'กองทนุลงทนุไว้ได้หรือขายตราสารในราคาที'ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ลงทนุอาจขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาที'กําหนดไว้    
แนวทางการบริหารความเสี'ยง 
การที'กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในตราสารแห่งหนี Iที'มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก หรือตราสารแห่งหนี Iทั'วไป หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทยที'มีอายุ
ของตราสารหรือสญัญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ'ากว่า 1 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์เพื'อรักษาสภาพคล่องของกองทนุและลดความเสี'ยงจากการรับ
ชําระคืน จึงทําให้ช่วยลดความเสี'ยงด้านสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที'กองทนุลงทนุได้ 

5.  ความเสี"ยงจากอัตราแลกเปลี"ยนเงิน (Exchange Rate Risk): 

เนื'องจากกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคมั นําเงินลงทุนซึ'งเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ จึงอาจมีความเสี'ยงที'เกิด
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี'ยนเงินของทั Iงสองสกุลเงินได้ กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ Iนจากวันที'กองทุนเข้าลงทุนเมื'อเทียบกับสกุลเงิน
ต่างประเทศที'เข้าลงทนุนั Iน (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ เป็น 29.50 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ) จะทําให้มูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเมื'อคํานวณ
เป็นสกลุเงินบาทน้อยลง ในทางตรงกนัข้ามหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ เป็น 30.50 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ) จะทําให้
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเมื'อคํานวณเป็นสกลุเงินบาทมากขึ Iน 
แนวทางการบริหารความเสี'ยง 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซื Iอขายล่วงหน้าเพื'อป้องกันความเสี'ยงจากอตัราแลกเปลี'ยนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึ Iนอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
ซึ'งจะลงทนุในสญัญาซื Iอขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื'อป้องกันความเสี'ยงที'เกี'ยวข้องกับอตัราแลกเปลี'ยนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศที'อาจเกิดขึ Iนได้จาก
การลงทนุในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ตวัอย่างเช่น กรณีค่าเงินต่างประเทศของหลกัทรัพย์ที'ลงทนุมีแนวโน้มอ่อนค่าอย่าง
มีนัยสําคญั และอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี'ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที'เพิ'มขึ Iน ทั Iงนี I การป้องกัน
ความเสี'ยงจากความผันผวนของอตัราแลกเปลี'ยนเงินดงักล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเสี'ยงได้ทั Iงหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทําให้เสียโอกาสในการ
ได้รับผลตอบแทนที'มากขึ Iน 
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6.  ความเสี"ยงจากการเข้าทาํสัญญาซื Bอขายล่วงหน้า (Leverage Risk):  

เป็นความเสี'ยงที'เกิดจากการลงทุนในสญัญาซื Iอขายล่วงหน้าเพื'อป้องกันความเสี'ยงจากอัตราแลกเปลี'ยนเงิน ทั Iงนี I บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้หรือไม่ใช้
เครื'องมือป้องกนัความเสี'ยงดงักล่าว กรณีที'มีการใช้เครื'องมือป้องกนัความเสี'ยง อาจป้องกนัความเสี'ยงไม่ได้ทั Iงหมด 
แนวทางการบริหารความเสี'ยง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาคดัเลือกการทําธุรกรรมป้องกนัความเสี'ยงดงักล่าวให้เหมาะสม เพื'อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

7.  ความเสี"ยงของคู่สัญญาซื Bอขายล่วงหน้า (Counterparty Risk):  

ในกรณีมีการลงทนุในสญัญาซื Iอขายล่วงหน้า โดยที'บริษัทจดัการเข้าเป็นคู่สญัญาที'กระทํานอกศูนย์สญัญาซื Iอขายล่วงหน้า (OTC) อาจมีความเสี'ยงที'คู่สญัญา 
(Counterparty) ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าวได้ 
แนวทางการบริหารความเสี'ยง 
บริษัทจัดการจะเลือกคู่สัญญากับสถาบันการเงินที'ได้รับการจัดอนัดับความน่าเชื'อถือ 3 อนัดับแรก หรือในกรณีต่างประเทศ บริษัทจัดการจะเลือกสถาบัน
การเงินต่างประเทศที'มีอันดับความน่าเชื'อถือในระยะยาวอยู่ในอันดับที'สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือสถาบันการเงินหรือผู้ ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจสญัญาซื Iอขายล่วงหน้าจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

8.  ความเสี"ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk):  

เป็นความเสี'ยงที'เกิดจากความมั'นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององค์กรที'เกี'ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงข้อจํากัด
ทางด้านกฎหมาย และการทําธุรกรรมทางการเงินของประเทศที'กองทุนไปลงทุน ทั Iงนี I ความเสี'ยงดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาตราสารที'
ลงทนุ สภาพคล่อง สภาวะตลาด อตัราเงินเฟ้อ  หรืออตัราแลกเปลี'ยนที'เกี'ยวกบัประเทศนั Iนๆ เป็นต้น ซึ'งอาจทําให้กองทนุไม่ได้รับผลตอบแทนตามที'คาดหวงัไว้ 
แนวทางการบริหารความเสี'ยง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาจากอนัดบัความน่าเชื'อถือของประเทศ (country rating) ที'ไปลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ที'อาจมีผลกระทบต่อความเสี'ยง
ดงักล่าวอย่างถี'ถ้วนรอบคอบ 

9.  ความเสี"ยงจากข้อจาํกัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repartriation Risk):  

กองทุนอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี'ยนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด กฏเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ'งรวมถึงช้อจํากัด
ของการเคลื'อนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี ส่งผลให้กองทนุอาจไม่สามารถนําเงินลงทนุกลบัประเทศได้  
แนวทางการบริหารความเสี'ยง 
บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี'ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื Iนฐานต่างๆ ของประเทศที'
กองทนุลงทนุอย่างใกล้ชิด เพื'อประเมินความเสี'ยงจากการลงทนุในประเทศนั Iนๆ ซึ'งอาจช่วยลดความเสี'ยงในส่วนนี Iได้ 

 
ความเสี"ยงของกองทุนหลัก 

 มลูค่าการลงทนุของท่านอาจลดลงหรือเพิ'มขึ Iนและท่านอาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าที'ท่านลงทนุไว้ครั Iงแรก 
 ผลตอบแทนที'นักลงทุนได้รับจะแตกต่างกันไปในแต่ละปีโดยขึ Iนอยู่กับรายได้เงินปันผลและผลตอบแทนกําไรส่วนเกินทุนของทรัพย์สินทางการเงินที'ลงทุนไว้  

กําไรส่วนเกินทนุอาจติดลบในบางปีและไม่มีการรับประกนัเงินปันผล 
 มลูค่าของหลกัทรัพย์ประเภททนุอาจลดลงหรือเพิ'มขึ Iนตามผลประกอบการของแต่ละบริษัทและสภาวะตลาดโดยทั'วไป 
 มูลค่าของหลักทรัพย์ประเภทหนี Iอาจเปลี'ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคญั ทั Iงนี I ขึ Iนอยู่กับอตัราดอกเบี Iยและสภาวะเศรษฐกิจ รวมทั Iงความน่าเชื'อถือของผู้ออก

หลกัทรัพย์  ผู้ออกหลักทรัพย์ประเภทหนี Iอาจไม่สามารถชําระหนี Iได้หรือหลกัทรัพย์ประเภทหนี Iอาจถูกลดระดบัความน่าเชื'อถือ ความเสี'ยงเหล่านี Iมกัจะอยู่ใน
ระดบัสงูในตลาดเกิดใหม่และในหลกัทรัพย์ประเภทหนี Iในกลุ่มหลกัทรัพย์ที'มีระดบัความน่าเชื'อถือตํ'ากว่าระดบัที'น่าลงทนุ  

 นอกจากนี I ตลาดเกิดใหม่อาจประสบกบัความไม่มั'นคงทางการเมือง การกํากับดูแลของราชการ และเศรษฐกิจ รวมทั Iงมีการดูแลหลกัทรัพย์และแนวปฏิบตัิใน
การชําระหนี Iที'ไม่ดีพอ มีความโปร่งใสน้อย และมีความเสี'ยงทางการเงินมากขึ Iน  ราคาของสกุลเงินในตลาดเกิดใหม่อาจผันผวน  ตลาดเกิดใหม่และกลุ่ม
หลกัทรัพย์ที'มีระดบัความน่าเชื'อถือตํ'ากว่าระดบัที'น่าลงทุนอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีความคล่องตัวตํ'ากว่าตลาดอื'นๆ และกลุ่มหลกัทรัพย์ที'มีระดับ
ความน่าเชื'อถือในระดบัที'น่าลงทนุตามลําดบั 

 ความน่าเชื'อถือของหลกัทรัพย์ประเภทหนี Iที'ไม่มีการจดัอนัดบัไม่ได้วดัโดยอ้างอิงกบัตวัแทนการจดัอนัดบัที'เป็นอิสระ 
 การลงทุนในทรัสต์เพื'อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์อาจมีความเสี'ยงด้านสภาพคล่องและราคาที'ผนัผวนเพิ'มขึ Iนเนื'องจากการเปลี'ยนแปลงในสภาวะเศรษฐกิจ

และอตัราดอกเบี Iย 
 มลูค่าของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินอาจผนัผวนได้เพราะการเปลี'ยนแปลงมูลค่าเพียงเล็กน้อยในมูลค่าของทรัพย์สินที'ลงทุนอาจทําให้เกิดการเปลี'ยนแปลง

อย่างมากในมลูค่าของตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน ดงันั Iนการลงทนุในตราสารดงักล่าวอาจนําไปสู่การขาดทนุเกินกว่าจํานวนที'กองทนุได้ลงทนุไว้ 
 การเปลี'ยนแปลงในอตัราแลกเปลี'ยนอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลตอบแทนการลงทนุของท่าน การป้องกนัความเสี'ยงด้านอตัราแลกเปลี'ยนที'อาจใช้เพื'อลด

ผลกระทบจากการเปลี'ยนแปลงในอตัราแลกเปลี'ยนนั Iนอาจใช้ไม่ได้ผลเสมอไป 
 หลกัทรัพย์ที'กองทนุลงทนุมีความเสี'ยงด้านการผิดนดัชําระหนี Iหรือการถกูลดอนัดบัความน่าเชื'อถือ  กองทนุจะทําให้นกัลงทุนมีความเสี'ยงด้านการผิดนัดชําระ

หนี Iในพนัธบตัรและความเสี'ยงด้านอตัราดอกเบี Iยที'อาจเกิดขึ Iนได้ 



หน้า 14 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม - ***              บริษัทหลกัทรัพยIจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

สัญญาฟิวเจอร์ และออปชั"น (Futures and Options) 

ในบางสถานการณ์ กองทุนอาจใช้ options และ futures ในหลกัทรัพย์ ดชันี และอตัราดอกเบี Iย ตามที'อธิบายไว้ใน “ภาคผนวก 2 – ข้อจํากัดเรื'องการลงทุนและ
อํานาจหน้าที'” ในหนังสือชี Iชวนของกองทุนหลกั โดยมีวตัถุประสงค์เพื'อประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน นอกจากนี I ในกรณีที'เหมาะสม กองทุนอาจป้องกัน
ความเสี'ยงด้านตลาด อัตราแลกเปลี'ยน และอัตราดอกเบี Iยโดยใช้สัญญา futures, options หรือสัญญาซื Iอขายล่วงหน้าของอัตราแลกเปลี'ยนเงิน ซึ'งไม่มีการ
รับประกันว่าเทคนิคป้องกันความเสี'ยงเหล่านี Iจะบรรลผุลตามที'ต้องการหรือไม่  เพื'อให้การจัดการพอร์ตการลงทนุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื'อให้ได้ผลลพัธ์
ตามดชันีชี Iวดัที'ดีกว่า กองทนุอาจลงทนุในตราสารอนพุนัธ์เพื'อวตัถปุระสงค์อื'นนอกเหนือจากการป้องกนัความเสี'ยง  ทั Iงนี I กองทนุอาจลงทนุตามข้อจํากดัที'ระบไุว้ใน 
“ภาคผนวก 2 – ข้อจํากดัเรื'องการลงทนุและอํานาจหน้าที'” ในหนงัสือชี Iชวนของกองทนุหลกั 
การทําธุรกรรม futures อาจมีความเสี'ยงสูง  จํานวนกําไรที'ได้ในตอนแรกเริ'มอาจน้อยเมื'อเทียบกับมูลค่าของสัญญา futures เพื'อให้การทําธุรกรรมเป็นวิธีที'
หลากหลายในการเพิ'มกําไรจากการลงทนุ หรือมีความเหมาะสมกับรูปแบบของการลงทนุ ความเคลื'อนไหวในตลาดเพียงเล็กน้อยจะทําให้เกิดผลกระทบในสดัส่วน
ที'มากกว่าซึ'งอาจเป็นผลเสียต่อนักลงทนุ  การใช้คําสั'งซื Iอบางรายการโดยมีเจตนาเพื'อจํากัดการขาดทนุให้อยู่ในจํานวนที'กําหนดไว้นั Iนอาจไม่ได้ผลเพราะสภาพของ
ตลาดอาจทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั'งซื Iอดงักล่าวได้   
การทําธุรกรรม options อาจมีความเสี'ยงสงูเช่นเดียวกนั การขาย (“การออกตราสารสิทธิ” หรือ “การให้สิทธิ”) มกัมีความเสี'ยงมากกว่าการซื Iอ options แม้ว่ากําไรที'
ผู้ขายได้นั Iนกําหนดไว้ตายตวัแล้ว แต่ผู้ขายก็อาจขาดทนุเกินจํานวนดงักล่าวได้  และผู้ขายอาจมีความเสี'ยงในการที'ผู้ ซื Iอใช้สิทธิใน options ซึ'งจะทําให้ผู้ขายมีหน้าที'
ชําระเงินตามที'ระบุไว้ใน option หรือต้องซื Iอหรือส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิง หาก option นั Iน “ได้รับความคุ้ มครอง” โดยการที'ผู้ ขายอยู่ในสถานะการลงทุนที'
สอดคล้องกนักบัหลกัทรัพย์อ้างอิงหรือสญัญาซื Iอขายล่วงหน้า (future) ใน option อื'น ความเสี'ยงก็อาจจะลดลงได้ 

ความเสี"ยงเกี"ยวกับตราสารอนุพันธ์ 

 ความเสี"ยงจากการขาดทุนมากกว่าจาํนวนเงินที"ลงทุน 

เนื'องจากการซื Iอขายตราสารอนุพันธ์กําหนดให้มีส่วนต่างกําไรตํ'า จึงมกัจะพบว่าเกิดการขาดทุนในจํานวนที'มากกว่าเงินที'ลงทุน ในกรณีของการซื Iอขายตราสาร
อนพุนัธ์  ผลลพัธ์คือความเคลื'อนไหวในราคาเพียงเล็กน้อยในสญัญาอนพุนัธ์นั Iนอาจทําให้นักลงทนุขาดทนุมาก  การลงทุนในธุรกรรมอนุพนัธ์อาจทําให้ขาดทุนเกิน
กว่าจํานวนเงินที'ลงทนุ 
 ความเสี"ยงในการถูกระงับการซื Bอขายธุรกรรมอนุพันธ์ในตลาดที"จัดตั Bงขึ Bนอย่างเป็นทางการ 

ตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดโภคภัณฑ์มีสิทธิ�ที'จะระงับหรือจํากัดการซื Iอขายหลกัทรัพย์หรือโภคภัณฑ์ทั Iงหมดตามที'ระบุไว้  การระงับดังกล่าวอาจทําให้กองทุนไม่
สามารถขายหลกัทรัพย์ที'มีอยู่ไม่ว่าในสถานะใดซึ'งทําให้กองทนุมีความเสี'ยงที'จะขาดทนุและขายคืนหุ้นได้ช้า 
 ข้อกําหนดเรื"องสภาพคล่อง 

ในบางครั Iง คู่สญัญาที'กองทุนทําธุรกรรมด้วยอาจหยุดเสนอราคาหรือหยดุการกําหนดราคาในตลาด ซึ'งจะทําให้กองทนุไม่สามารถทําธุรกรรมที'ต้องการในสกลุเงิน
ต่างๆ  สญัญาสวอปจากการผิดนดัชําระหนี I (credit default swaps) หรือ การทําธุรกรรม total return swaps เพื'อการหกักลบลบหนี Iในส่วนของการเปิดสถานะการ
ลงทุน ซึ'งจะส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการลงทุน  นอกจากนี I ความแตกต่างของตราสารในการซื Iอขายแลกเปลี'ยน, สญัญา forward, spot และ option  ในสกุล
เงินต่างๆ  ผู้จัดการการลงทุนอาจไม่สามารถหกักลบลบหนี Iของกองทุนด้วยการทําธุรกรรมเพื'อหกักลบลบหนี Iในจํานวนที'เท่ากันได้  ด้วยเหตุผลนี I การทําสญัญา 
forward, spot หรือ options  จึงอาจทําให้กองทนุต้องปฏิบตัิตามหน้าที'ที'ระบไุว้ในสญัญา 

ความเสี"ยงที"เกี"ยวข้องกับกองทุนที"ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหนี B 

กองทนุที'ลงทนุในหลกัทรัพย์ต่อไปนี I เช่น พนัธบตัร อาจได้รับผลกระทบจากเกณฑ์คณุภาพที'ใช้จดัอนัดบัความน่าเชื'อถือและการเปลี'ยนแปลงของอตัราดอกเบี Iยที'ใช้
อยู่  ผู้ ออกพนัธบัตรหรือหลักทรัพย์ประเภทหนี Iอื'นๆ (รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงหลักทรัพย์ของรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานระดับ
จงัหวดั หน่วยงานที'จัดตั Iงหรือสนับสนนุโดยรัฐบาลของประเทศต่างๆ และบริษัทอื'นๆ) อาจไม่ปฏิบตัิตามสญัญาโดยไม่ชําระเงินเมื'อถึงกําหนด หรือไม่ชําระเงินต้น
และดอกเบี Iยตรงเวลา ซึ'งจะส่งผลกระทบต่อมลูค่าของหลกัทรัพย์ประเภทหนี Iที'กองทนุถืออยู่ หลกัทรัพย์ประเภทหนี Iมีแนวโน้มจะอ่อนไหวไปตามการเปลี'ยนแปลงใน
อตัราดอกเบี Iยและอาจประสบกบัความผนัผวนรุนแรงในด้านราคาได้ หากอตัราดอกเบี Iยเพิ'มขึ Iน มูลค่าการลงทนุของกองทนุโดยทั'วไปจะลดลง  ในสภาวะที'ดอกเบี Iย
ที'ตํ'าเป็นประวตัิการณ์ จะพบว่าความเสี'ยงที'เกี'ยวข้องกับอตัราดอกเบี Iยที'กําลงัเพิ'มขึ Iนนั Iนก็จะเพิ'มมากขึ Iนด้วย  อย่างไรก็ตาม หากอตัราดอกเบี Iยลดลง มูลค่าการ
ลงทุนมักจะเพิ'มขึ Iน  หลกัทรัพย์ที'มีอตัราดอกเบี Iยที'อ่อนไหวและมีระยะเวลาครบกําหนดที'ยาวกว่ามกัจะให้ผลตอบแทนที'สูงกว่าแต่จะมีความผันผวนในมูลค่า
มากกว่า 
หลกัทรัพย์ประเภทหนี Iสามารถจดัอนัดบัเป็นระดบัที'น่าลงทนุหรือระดบัตํ'ากว่าระดบัที'น่าลงทนุ  การจดัอนัดบัดงักล่าวกําหนดโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื'อถือที'
ดําเนินงานอย่างเป็นอิสระ (เช่น Fitch, Moody’s, Standard & Poor’s) โดยพิจารณาจากความน่าเชื'อถือของผู้ออกหลกัทรัพย์หรือผู้ออกพนับตัร  สถาบนัจดัอนัดบั
ความน่าเชื'อถือมีการประเมินอนัดบัที'กําหนดไว้เป็นครั Iงคราว ดงันั Iนหลกัทรัพย์ประเภทหนี Iอาจถกูลดอนัดบัหากสถานการณ์เศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อชดุพนัธบตัรที'
เกี'ยวข้อง  หลกัทรัพย์ประเภทหนี Iที'จดัอนัดบัตํ'ากว่าระดบัที'น่าลงทนุ จะมีระดบัความน่าเชื'อถือตํ'ากว่าหลกัทรัพย์ประเภทหนี Iที'อยู่ในระดบัน่าลงทนุ ซึ'งหมายความว่า
จะมีความเสี'ยงด้านเครดิตเพิ'มขึ Iนด้วย (เช่น ความเสี'ยงในการผิดนัดชําระหนี I ความเสี'ยงด้านอตัราดอกเบี Iย) และอาจมีความผันผวนมากขึ Iนและมีสภาพคล่องน้อย
กว่าหลกัทรัพย์ประเภทหนี Iที'อยู่ในระดบัน่าลงทุน  การเปลี'ยนแปลงในสภาวะทางการเงินของผู้ออกหลกัทรัพย์ที'มีสาเหตมุาจากเศรษฐกิจ การเมือง หรือเหตุผลอื'นๆ 
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของหลักทรัพย์ประเภทหนี Iซึ'งจะกระทบต่อผลการดําเนินงานของกองทุนด้วยเช่นกัน รวมทั Iงอาจกระทบต่อสภาพคล่องของ
หลกัทรัพย์ประเภทหนี Iและทําให้กองทุนขายหลักทรัพย์ประเภทหนี Iได้ยาก  อีกทั Iงเป็นไปได้ว่าตลาดสินเชื'อจะประสบกับการขาดสภาพคล่องในระหว่างช่วงเวลา
ลงทนุของกองทนุซึ'งอาจนําไปสู่อตัราการผิดนดัชําระหนี Iมากกว่าที'คาดไว้ว่าจะพบในพนัธบตัรหรือหลกัทรัพย์ประเภทหนี Iอื'นๆ 
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การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหนี Bของรัฐบาล 

กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทหนี I (“หลกัทรัพย์ประเภทหนี Iสาธารณะ”) ที'ออกหรือคํ Iาประกันโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐบาล (“หน่วยงานรัฐ”)  หน่วยงาน
รัฐอาจผิดนดัชําระหนี Iสําหรับหลกัทรัพย์ประเภทหนี Iสาธารณะของตน ผู้ ถือหลกัทรัพย์ประเภทหนี Iสาธารณะอาจถกูขอให้เข้าร่วมในการยืดระยะเวลาของหนี Iดงักล่าว
และขยายระยะเวลาเงินกู้ให้หน่วยงานรัฐ  หากหน่วยงานรัฐผิดนดัชําระหนี Iในหลกัทรัพย์ประเภทหนี Iสาธารณะ กระบวนการล้มละลายอาจไม่สามารถเรียกให้ชําระ
หนี Iในหลกัทรัพย์ประเภทหนี Iสาธาณะได้ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั Iงหมด 
ทั Iงนี Iมีความวิตกกงัวลเพิ'มขึ Iนเกี'ยวกบัความสามารถของรัฐบาลต่างๆ ในการปฏิบตัิตามเงื'อนไขการชําระหนี I ซึ'งนําไปสู่การลดอนัดบัความน่าเชื'อถือของรัฐบาลบาง
ประเทศในทวีปยุโรปและรัฐบาลสหรัฐอเมริกา  เศรษฐกิจโลกจึงขึ Iนอยู่กบัประเทศอื'นๆ และการที'รัฐบาลประเทศอื'นผิดนดัชําระหนี Iอาจส่งผลร้ายแรงและเกินกว่าจะ
แก้ไขได้ซึ'งอาจทําให้กองทนุและนกัลงทนุขาดทนุจํานวนมาก 
ความเสี"ยงที"เกี"ยวข้องกับวิกฤติหนี Bสาธารณะ 

กองทนุอาจลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทหนี Iสาธารณะไว้เป็นจํานวนมาก ในสภาพการเงินปัจจุบนัและพิจารณาจากความวิตกกงัวลในความเสี'ยงด้านหนี Iสาธารณะ
ของบางประเทศแล้ว การลงทุนในกองทุนในหลักทรัพย์ประเภทหนี Iสาธารณะอาจผันผวนมากขึ Iน  การดําเนินงานของกองทุนอาจเสื'อมถอยอย่างมากหากเกิด
เหตกุารณ์ที'ส่งผลกระทบในทางลบต่อเครดิต (เช่น การลดอนัดบัความน่าเชื'อถือของรัฐบาลต่างประเทศ การผิดนดัชําระหนี I เป็นต้น) ของประเทศใดๆ 
การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหนี Bของสถาบันการเงิน 

สถาบนัการเงินบางแห่งอาจได้รับผลกระทบในทางลบจากสภาพตลาดและอาจถูกบงัคบัให้ต้องปรับโครงสร้าง ควบกิจการกบัสถาบนัการเงินอื'นๆ แปรสภาพเป็น
กิจการของรัฐ (ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั Iงหมด) อยู่ภายใต้การแทรกแซงของรัฐบาล หรือล้มละลายหรือขาดสภาพคล่อง เหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี Iอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อกองทนุและอาจนําไปสู่การขัดข้องหรือการยกเลิกการชําระเงินให้กองทนุทั Iงจํานวน เหตุการณ์ดงักล่าวอาจกระตุ้นให้เกิดวิกฤติในตลาดสินเชื'อทั'วโลก 
และอาจส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อกองทนุและสินทรัพย์ของกองทนุ 
ผู้ที'จะลงทนุควรทราบว่าการลงทุนในกองทนุนั Iนอาจรวมถึงพนัธบตัรและหลกัทรัพย์ประเภทหนี Iอื'นๆ ที'เป็นหนี Iลําดบัรองของสถาบนัดงักล่าว เมื'อเกิดเหตกุารณ์ใดๆ 
ที'ระบไุว้ข้างต้น การเรียกร้องของผู้ ถือหลกัทรัพย์ประเภทหนี Iที'เป็นหนี Iลําดบัรองจะดําเนินการหลงัจากการเรียกร้องของเจ้าหนี Iบุริมสิทธิ�ของสถาบนัดงักล่าวเสร็จสิ Iน  
โดยจะไม่มีการชําระเงินให้กองทนุสําหรับพนัธบตัรหรือหลกัทรัพย์ประเภทหนี Iที'เป็นหนี Iลําดบัรองจนกว่าเจ้าหนี Iบริุมสิทธิ�จะพอใจหรือได้รับชําระเงินเต็มจํานวนแล้ว 
พันธบัตรที"ให้ผลตอบแทนสูง 

การลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทหนี Iขึ Iนอยู่กบัอตัราดอกเบี Iย ภาคอุตสาหกรรมที'เกี'ยวข้อง ความมั'นคง และความเสี'ยงทางเครดิต เมื'อเปรียบเทียบกบัพนัธบตัรที'จัด
อนัดบัอยู่ในระดบัน่าลงทุน พันธบตัรที'ให้ผลตอบแทนสูงมกัจะเป็นหลกัทรัพย์ที'จัดอนัดับอยู่ในระดบัตํ'าและมกัจะให้ผลตอบแทนสูงเพื'อชดเชยความน่าเชื'อถือที'
ลดลงหรือความเสี'ยงในการผิดนดัชําระหนี Iที'สงูขึ Iนในหลกัทรัพย์ดงักล่าว 
การลงทุนในพันธบัตรภัยพิบัติ 
กองทนุอาจลงทนุในพนัธบตัรภยัพิบตัิ ซึ'งเป็นหลกัทรัพย์ประเภทหนี Iที'ผลตอบแทนในเงินต้นและการชําระดอกเบี Iยนั Iนขึ Iนอยู่กบัการไม่เกิดเหตกุารณ์ที'ไม่พึงประสงค์ 
เหตุการณ์ที'ไม่พึงประสงค์มีคําจํากัดความตามที'กําหนดไว้ในเงื'อนไขของพันธบัตรภัยพิบัติ และอาจรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงพายุเฮอริเคน แผ่นดินไหว หรือ
ปรากฏการณ์ทางกายภาพหรือทางสภาพอากาศ  ขอบเขตของการสญูเสียที'ผู้ ถือพนัธบตัรจะได้รับนั Iนก็มีคําจํากดัความกําหนดไว้ในเงื'อนไขของพนัธบตัรภัยพิบตัิ
เช่นกนั และอาจพิจารณาจากความสูญเสียของบริษัทหรืออุตสาหกรรม ความสูญเสียที'เกิดกบัพอร์ตการลงทนุแรกเริ'มที'จําลองไว้ ดชันีอุตสาหกรรม ค่าที'เครื'องมือ
วิทยาศาสตร์อ่านได้ หรือเกณฑ์อื'นๆ บางอย่างที'เกี'ยวข้องกบัภยัพิบตัิ มากกว่าจะขึ Iนอยู่กบัความสญูเสียที'เกิดขึ Iนจริง รวมทั Iงมีความเสี'ยงว่าแบบจําลองที'ใช้คํานวณ
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อาจไม่ถูกต้อง และ/หรือประเมินแนวโน้มการน่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ตํ'าเกินไป ซึ'งอาจส่งผลให้เกิดการ
สญูเสียถี'ขึ Iนและมากขึ Iนเกินกว่าจํานวนเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี Iย 
หากเหตกุารณ์ที'ไม่พึงประสงค์เกิดขึ Iน กองทนุอาจสญูเงินต้นบางส่วนหรือทั Iงหมดที'ลงทุนไป และ/หรือ ดอกเบี Iยที'สะสมไว้ในพนัธบตัรภยัพิบตัิดงักล่าว จํานวนเงินที'
ขาดทนุนั Iนกําหนดโดยบคุคลภายนอก ไม่ใช่ผู้ออกพนัธบตัรภยัพิบตัิตามเงื'อนไขของพนัธบตัร นอกจากนี I หากมีข้อโต้แย้งเกี'ยวกบัเหตกุารณ์ที'ไม่พึงประสงค์ อาจเกิด
ความล่าช้าในการชําระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี Iยสําหรับพันธบัตร กองทุนมีสิทธิได้รับเงินต้นและดอกเบี Iยตราบเท่าที'ไม่เกิดเหตุการณ์ที'ไม่พึงประสงค์ตามคํา
บรรยายและในขนาดความเสียหายที'ระบไุว้ในพนัธบตัรภยัพิบตัิ 
พันธบัตรภัยพิบัติอาจระบุว่าสามารถขยายระยะเวลาครบกําหนดได้ซึ'งอาจเป็นเงื'อนไขบังคับหรือทางเลือกโดยขึ Iนอยู่กับดุลยพินิจของผู้ออกหลักทรัพย์หรือ
ผู้สนับสนุนเพื'อให้เวลาดําเนินการและตรวจสอบการเรียกร้องสําหรับความสูญเสียในกรณีดงักล่าวหากเหตุการณ์ที'ไม่พึงประสงค์เกิดหรืออาจเกิดขึ Iน  การขยาย
ระยะเวลาครบกําหนดอาจเพิ'มความผันผวนได้  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื'อถืออาจจัดอนัดบัพนัธบตัรภัยพิบตัิจากแนวโน้มในการเกิดเหตุการณ์ที'ไม่พึงประสงค์
และมกัจะจดัอนัดบัหลกัทรัพย์ประเภทนี Iตํ'ากว่าระดบัที'น่าลงทนุ (หรือเทียบเท่าในกรณีที'ไม่มีการจดัอนัดบั) 
พันธบัตรที"อยู่ในระดับที"น่าลงทุน 

กองทนุอาจลงทุนในพนัธบตัรที'จัดอนัดบัอยู่ในระดบัที'น่าลงทนุ โดยสถาบนัจดัอนัดบั (Fitch, Moody’s และ/หรือ Standard & Poor’s) จะจดัอนัดบัพนัธบตัรที'อยู่ใน
ระดบัที'น่าลงทนุไว้ลําดบัต้นๆ โดยพิจารณาจากความน่าเชื'อถือหรือความเสี'ยงในการผิดนดัชําระหนี Iของผู้ออกพนัธบตัร สถาบนัจดัอนัดบัทบทวนการจดัอนัดบัที'ให้
ไว้เป็นครั Iงคราว ดงันั Iนพนัธบตัรจึงอาจถกูลดระดบัความน่าเชื'อถือหากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการออกพนัธบตัิที'เกี'ยวข้อง 
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พันธบัตรที"ไม่ได้จัดอันดับ   

กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทหนี Iซึ'งสถาบนัจัดอันดับที'ดําเนินการอย่างเป็นอิสระไม่ได้จัดอนัดบัไว้  ในกรณีนี I ผู้ จัดการกองทุนจะเป็นผู้ พิจารณาความ
น่าเชื'อถือของหลกัทรัพย์ ณ เวลาที'มีการลงทนุ 
การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหนี Iที'ไม่มีการจัดอันดับ มีความเสี'ยงที'พบในหลักทรัพย์ประเภทหนี Iที'มีการจัดอันดับที'มีคุณภาพเทียบเคียงกัน เช่น หลักทรัพย์
ประเภทหนี Iที'ไม่มีการจดัอนัดบัที'มีคณุภาพเทียบเคียงกันกบัหลกัทรัพย์ประเภทหนี Iที'จดัอยู่ในระดบัตํ'ากว่าระดบัน่าลงทนุจะมีความเสี'ยงที'เหมือนกนักบัหลกัทรัพย์ที'
จดัอยู่ในระดบัตํ'ากว่าระดบัน่าลงทนุ 
หลักทรัพย์ที"มีสินทรัพย์คํ Bาประกัน (ABS) และหลักทรัพย์ที"ใช้อสังหาริมทรัพย์คํ Bาประกัน (MBS) 

กองทนุอาจลงทนุในหลกัทรัพย์ที'มีสินทรัพย์คํ Iาประกนัหลายประเภท (รวมถึงกลุ่มสินทรัพย์ในสินเชื'อบตัรเครดิต สินเชื'อรถยนต์ สินเชื'อเพื'อการจํานองที'อยู่อาศยัและ
ทรัพย์สินเพื'อการพาณิชย์ ตราสารหนี Iที'คํ Iาประกนัด้วยสินทรัพย์ที'จํานอง (CMO) และตราสารหนี Iที'คํ Iาประกนัด้วยสินเชื'อ (CDO)) หลกัทรัพย์ส่งผ่าน และตราสารหนี I
ที'ธนาคารออกซึ'งคํ Iาประกันด้วยสินทรัพย์ หนี Iที'เกี'ยวข้องกับหลักทรัพย์เหล่านี Iอาจมีความเสี'ยงด้านเครดิต สภาพคล่อง และอัตราดอกเบี Iยมากขึ Iนเมื'อเทียบกับ
หลกัทรัพย์ประเภทหนี Iกลุ่มอื'นๆ เช่น พนัธบตัรรัฐบาล 
หลกัทรัพย์ที'มีสินทรัพย์คํ Iาประกนั และหลกัทรัพย์ที'ใช้อสงัหาริมทรัพย์คํ Iาประกัน ให้สิทธิ�ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในการได้รับชําระเงินตามปริมาณกระแสเงินสดที'ได้มาจาก
กลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินที'ระบไุว้ เช่น การจํานองที'อยู่อาศยัและการพาณิชย์ สินเชื'อรถยนต์ หรือบตัรเครดิต 
หลักทรัพย์ที'มีสินทรัพย์คํ Iาประกัน และหลักทรัพย์ที'ใช้อสงัหาริมทรัพย์คํ Iาประกัน มักจะมีความเสี'ยงที'จะถูกขยายระยะเวลาครบกําหนดและชําระหนี Iเงินกู้ ก่อน
กําหนดซึ'งอาจส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อกําหนดเวลาและปริมาณกระแสเงินสดที'ได้จากหลกัทรัพย์ รวมทั Iงยงัอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลตอบแทนจาก
หลกัทรัพย์ดงักล่าว  อายโุดยเฉลี'ยของหลกัทรัพย์แต่ละตวัอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ เช่น ความสามารถในการไถ่ถอนและความถี'ในการใช้สิทธิ�
ไถ่ถอนและการชําระหนี Iเงินกู้ ก่อนกําหนดซึ'งระบไุว้ อตัราดอกเบี Iย ณ เวลาดงักล่าว อตัราผิดนดัชําระหนี Iที'แท้จริงของสินทรัพย์ที'ลงทนุ ระยะเวลาในการทวงหนี I และ
ระดบัของการหมนุเวียนในสินทรัพย์อ้างอิง 
ผลิตภัณฑ์จัดโครงสร้าง 

การลงทนุในผลิตภณัฑ์จดัโครงสร้างอาจมีความเสี'ยงมากกว่าการลงทนุโดยตรงในสินทรัพย์อ้างอิง 
กองทุนที'ลงทนุในผลิตภณัฑ์จัดโครงสร้างไม่ได้มีความเสี'ยงเพียงการเปลี'ยนแปลงในมลูค่าของสินทรัพย์อ้างอิงแต่ยงัรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงอตัราแลกเปลี'ยน (หรือ
ตระกร้าสกุลเงิน) ตราสารทุน พันธบัตร ดัชนีโภคภัณฑ์ หรือดัชนีที'มีคุณสมบัติอื'นๆ รวมทั Iงความเสี'ยงที'ผู้ ออกผลิตภัณฑ์จัดโครงสร้างจะผิดนัดชําระหนี Iหรือ
ล้มละลาย  กองทนุอาจมีความเสี'ยงที'จะสญูเสียเงินต้นและเงินที'คาดว่าจะได้รับชําระเป็นรายงวดตลอดระยะเวลาของการลงทนุในผลิตภัณฑ์จัดโครงสร้าง  อีกทั Iง
อาจไม่มีตลาดรองที'มีสภาพคล่องสําหรับผลิตภัณฑ์จัดโครงสร้างและไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าจะมีการจัดตั Iงตลาดรองสําหรับผลิตภัณฑ์จัดโครงสร้าง  การขาด
ตลาดรองสําหรับผลิตภณัฑ์จดัโครงสร้างนั Iนอาจทําให้กองทนุขายผลิตภณัฑ์จดัโครงสร้างที'ถืออยู่ได้ยาก 
นอกจากนี I ผลิตภัณฑ์จดัโครงสร้างยงัใช้กลยุทธ์การลงทุนเพื'อเพิ'มผลตอบแทนซึ'งทําให้ราคาของผลิตภัณฑ์จดัโครงสร้างผันผวนและมูลค่าลดลงตํ'ากว่ามลูค่าของ
สินทรัพย์อ้างอิง 
กองทุนที"ลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์ที"อ้างอิงกับเหตุการณ์ที"มีผลต่อความสามารถในการชําระหนี B (CLN) 

หุ้นกู้อนพุนัธ์ที'อ้างอิงกบัเหตกุารณ์ที'มีผลต่อความสามารถในการชําระหนี Iนั Iนมีความเสี'ยงด้านเครดิตซึ'งอ้างอิงกบัตราสารเครดิต ซึ'งหมายความว่ากองทนุที'ลงทนุใน
หุ้นกู้อนพุนัธ์ที'อ้างอิงกบัเหตกุารณ์ที'มีผลต่อความสามารถในการชําระหนี Iจะมีความเสี'ยงที'เครดิตที'ใช้อ้างอิงจะถกูลดอนัดบัหรือผิดนดัชําระหนี Iรวมทั Iงความเสี'ยงที'ผู้
ออกหลกัทรัพย์จะผิดนดัชําระหนี Iซึ'งอาจทําให้ขาดทนุจากมลูค่าตลาดเต็มจํานวน 
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

การลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภททนุที'ออกโดยบริษัทต่างๆ ซึ'งโดยหลกัจะเกี'ยวข้องกับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ จะมีกลยุทธ์ที'มีความเสี'ยงเกี'ยวกบักรรมสิทธิ�โดยตรงใน
อสงัหาริมทรัพย์  ความเสี'ยงเหล่านี Iรวมถึงแนวโน้มว่ามูลค่าอสงัหาริมทรัพย์จะลดลง ความเสี'ยงที'เกี'ยวกับสภาพเศรษฐกิจทั'วไปและสภาพเศรษฐกิจของท้องถิ'น 
แนวโน้มว่าจะไม่มีกองทนุเพื'อการจํานอง การสร้างอสงัหาริมทรัพย์เกินความต้องการ การที'อสงัหาริมทรัพย์ไม่มีผู้ เช่าเป็นเวลานาน การแข่งขันที'เพิ'มขึ Iน ภาษีที'ดิน
และธุรกรรม ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและการบงัคบัเอาทรัพย์หลดุจํานอง การเปลี'ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยการกําหนดการใช้งานของโซนพื Iนที' ต้นทนุจากการ
ทําความสะอาดและความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสําหรับค่าเสียหายที'เกิดจากปัญหาด้านสิ'งแวดล้อม การบาดเจ็บ หรือขาดทุนจากการเวนคืน ความเสียหายที'
ไม่ได้ทําประกันไว้ที'เกิดจากนํ Iาท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยธรรมชาติอื'น และการก่อการร้าย ข้อจํากัดและการเปลี'ยนแปลงในอตัราค่าเช่า และการเปลี'ยนแปลงใน
อตัราดอกเบี Iย  อาจใช้กลยุทธ์ในการลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางซึ'งอาจซื Iอขายหลกัทรัพย์ในปริมาณน้อยกว่าและมีสภาพคล่องตํ'ากว่า
หลกัทรัพย์ของบริษัทที'มีขนาดใหญ่กว่าและดําเนินธุรกิจมายาวนาน ดงันั Iนจึงมีความเสี'ยงด้านความผนัผวนในมูลค่าเนื'องจากราคาหุ้นในบริษัทขนาดเล็กมีความ
ผนัผวนมากกว่า 

ตลาดเกิดใหม่และตลาดในประเทศด้อยพัฒนา 

ในตลาดเกิดใหม่และตลาดในประเทศด้อยพฒันาซึ'งกองทุนจะลงทุนพบว่าระบบกฎหมาย ศาล และกฎระเบียบต่างๆ กําลงัได้รับการพฒันาแต่ก็ยงัคงมีความไม่
แน่นอนทางด้านกฎหมายสําหรับผู้ลงทนุในพื Iนที'และคู่สญัญาต่างชาติ  บางตลาดอาจมีความเสี'ยงสงูกว่าสําหรับนักลงทนุซึ'งก่อนลงทนุนกัลงทนุควรเข้าใจถึงความ
เสี'ยงที'เกี'ยวข้องและต้องพอใจว่าการลงทุนดงักล่าวเหมาะสมที'จะเป็นส่วนหนึ'งของพอร์ตการลงทุนของตน  การลงทุนในตลาดเกิดใหม่และตลาดในประเทศด้อย
พฒันาเหมาะกบันกัลงทนุที'มีความรู้ขั Iนสงูหรือนกัลงทนุมืออาชีพที'มีความรู้ในตลาดที'เกี'ยวข้อง สามารถพิจารณาและชั'งนํ Iาหนกัความเสี'ยงต่างๆ ของการลงทนุนั Iนๆ 
ได้ รวมทั Iงมีทรัพยากรทางการเงินที'จําเป็นต่อการรับความเสี'ยงจากการขาดทนุจํานวนมากในการลงทนุดงักล่าว   
ประเทศในตลาดเกิดใหม่และตลาดในประเทศด้อยพัฒนา ไม่จํากัดเพียง (1) ประเทศที'มีตลาดหลักทรัพย์เกิดใหม่ที'บรรษัทการเงินระหว่างประเทศระบุไว้ (2) 
ประเทศที'มีเศรษฐกิจที'ประกอบไปด้วยผู้ มีรายได้ตํ'าหรือปานกลางเป็นหลกัตามที'ธนาคารโลกกําหนด และ (3) ประเทศที'ธนาคารโลกระบุไว้ในเอกสารเผยแพร่ว่า
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เป็นประเทศกําลังพัฒนา รายชื'อของตลาดเกิดใหม่และตลาดในประเทศด้อยพัฒนาอาจเปลี'ยนแปลงได้ ซึ'งมักจะรวมถึงประเทศหรือภูมิภาคอื'นๆ ยกเว้น
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี'ปุ่ น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และภมิูภาคยโุรปตะวนัตก  
รายละเอียดข้างล่างต่อไปนี Iมีวตัถปุระสงค์เพื'อแสดงให้เห็นความเสี'ยงในระดบัต่างๆ ที'มี เมื'อลงทนุในตลาดเกิดใหม่และตลาดในประเทศด้อยพฒันา  นกัลงทนุควร
ทราบว่ารายละเอียดดงักล่าวไม่ใช่คําแนะนําเกี'ยวกบัความเหมาะสมในการลงทนุ 
(ก) ความเสี"ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจ 

 ความไม่มั'นคงทางเศรษฐกิจ และ/หรือทางการเมือง อาจนําไปสู่การเปลี'ยนแปลงทางด้านกฎระเบียบ การคลงั และกฎหมาย หรืออาจทําให้มีการกลับ
กฎระเบียบ/การปฏิรูปตลาด ซึ'งอาจทําให้กองทนุต้องซื Iอสินทรัพย์คืนโดยได้ค่าตอบแทนที'ไม่เพียงพอ 

 ความเสี'ยงทางการปกครองอาจทําให้มีข้อกําหนดเพื'อจํากดัการเคลื'อนย้ายเงินทนุได้อย่างอิสระ  
 สถานะหนี Iภายนอกของประเทศอาจทําให้มีข้อกําหนดเรื'องภาษีหรือการควบคมุการซื Iอขายหลกัทรัพย์ 
 อตัราดอกเบี Iยและอตัราเงินเฟ้อที'สงูอาจหมายความว่าทําธุรกิจจดัหาเงินทนุหมนุเวียนได้ยาก 
 ทีมบริหารในท้องถิ'นอาจไม่มีประสบการณ์ในการจดัการบริษัทในสภาพตลาดที'ไม่มีกฎเกณฑ์กําหนด 
 ประเทศใดประเทศหนึ'งอาจพึ'งพาการส่งออกโภคภณัฑ์หรือทรัพยากรธรรมชาติมาก ซึ'งทําให้มีความเสี'ยงตามราคาสินค้าในตลาดโลก 

(ข) สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย 

 การตีความและการบงัคบัใช้กฤษฎีกาและบทบญัญัติที'ออกโดยผ่านสภานิติบญัญัติมกัจะออกมาในทางที'ให้ผลตรงกนัข้ามและมีความไม่แน่นอนในเรื'องที'
เกี'ยวกบัภาษี 

 อาจมีการบงัคบัใช้กฎหมายย้อนหลงัหรืออาจมีการออกกฎหมายในรูปของระเบียบภายในที'ไม่ได้ประกาศให้สาธารณชนทราบ 
 ไม่อาจรับประกนัเรื'องความเป็นอิสระในอํานาจศาลและความเป็นกลางทางการเมืองได้ 
 หน่วยงานรัฐและผู้ พิพากษาอาจไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนดของกฎหมายและสญัญาที'เกี'ยวข้อง  ไม่มีความแน่นอนว่านกัลงทุนจะได้รับเงินชดเชยเต็มจํานวน

หรืออาจไม่ได้รับเงินชดเชยเลยหากมีความเสียหายเกิดขึ Iน 
 การไล่เบี Iยผ่านกระบวนการทางกฎหมายอาจใช้เวลานานและยืดเยื Iอ 

(ค) ความเสี"ยงด้านตลาดและการชําระราคา 

 ตลาดหลกัทรัพย์ในบางประเทศขาดสภาพคล่อง ไม่มีประสิทธิภาพ และไม่มีกฎระเบียบหรือการควบคมุเท่าในตลาดที'พฒันาแล้ว 
 การขาดสภาพคล่องอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการจําหน่ายทรัพย์สิน การขาดข้อมลูด้านราคาที'น่าเชื'อถือสําหรับหลกัทรัพย์บางประเภทที'กองทุนถือ

อยู่อาจทําให้การประเมินมลูค่าตลาดของทรัพย์สินให้น่าเชื'อถือได้ยาก 
 อาจไม่มีการจดัทําทะเบียนหุ้นที'เหมาะสมซึ'งทําให้กรรมสิทธิ�หรือผลประโยชน์อาจไม่ได้ (หรือมีแต่ไม่ได้รักษาไว้) รับความคุ้มครองเต็มที' 
 การจดทะเบียนหลกัทรัพย์อาจล่าช้าและในขณะที'มีความล่าช้านั Iน ก็อาจเป็นการยากที'จะพิสจูน์กรรมสิทธิ�ในฐานะผู้ รับประโยชน์ของหลกัทรัพย์ดงักล่าว 
 บทบญัญัติเรื'องการดแูลสินทรัพย์อาจไม่ได้รับการพฒันาทดัเทียมเท่ากบัตลาดที'พฒันาแล้ว ซึ'งทําให้มีกองทนุมีความเสี'ยงเพิ'มขึ Iน 
 ขั Iนตอนการชําระดลุอาจไม่เป็นระบบเพียงพอและอาจต้องมีการถือหุ้นในรูปของเอกสารหรือโดยการฝากไว้กบัผู้ดแูลหลกัทรัพย์ 

(ง) ความเคลื"อนไหวด้านราคาและผลการลงทุน 

 ปัจจยัที'มีผลกระทบต่อมลูค่าของหลกัทรัพย์ในบางตลาดอาจไม่สามารถกําหนดได้ง่าย 
 การลงทนุในหลกัทรัพย์ในบางตลาดมีความเสี'ยงสงูและมลูค่าของการลงทนุนั Iนอาจลดลงหรือลดจนเหลือศนูย์ 

(จ) ความเสี"ยงด้านอัตราแลกเปลี"ยน 

 ไม่สามารถรับประกนัการแปลงสกลุเงินต่างประเทศหรือการโอนรายได้จากในบางตลาดที'ได้จากการขายหลกัทรัพย์ 
 นกัลงทนุอาจมีความเสี'ยงด้านอตัราแลกเปลี'ยนเมื'อลงทนุในหุ้นที'อยู่ในลําดบัที'ไม่มีการป้องกนัความเสี'ยงในอตัราแลกเปลี'ยนอ้างอิงของนกัลงทนุ 
 อาจมีความผนัผวนในอตัราแลกเปลี'ยนระหว่างวนัที'ซื Iอขายหลกัทรัพย์และวนัที'มีการแลกเปลี'ยนเงินตราเพื'อการชําระดลุ 

(ฉ) ความเสี"ยงในการดาํเนินธุรกรรมและความเสี"ยงจากคู่สัญญา 

ในบางตลาดอาจไม่มีวิธีที'ปลอดภยัในการส่งมอบหลกัทรัพย์เมื'อได้รับชําระเงินซึ'งวิธีดงักล่าวเป็นการลดความเสี'ยงในคู่สญัญา  ซึ'งอาจทําให้ต้องชําระเงินเมื'อมี
การซื Iอหรือส่งมอบหลกัทรัพย์จากการขาย ก่อนได้รับหลกัทรัพย์หรือเงินที'ได้จากการขาย 

หมายเหตุ:  

(1)  ข้อความในส่วนของกองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที'สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับ
ภาษาองักฤษ ดงันั Iน ในกรณีที'มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกบัต้นฉบบัภาษาองักฤษ ให้ถือตามต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์ 

(2)  ในกรณีที'กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ'มเติมโครงการจัดการซึ'งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะแก้ไขเพิ'มเติมโครงการให้
สอดคล้องกบัการเปลี'ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

 
 
 
 



หน้า 18 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม - ***              บริษัทหลกัทรัพยIจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

เครื"องมือบริหารความเสี"ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

1. เครื"องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่าย  

 ค่าธรรมเนียมการขายคืนที"ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที"กําหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวมทั"วไป 

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  

รายละเอียดเพิ"มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงื'อนไข 

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอตัราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอตัรา Liquidity 
Fee ที'เรียกเก็บจริง และระดบัมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที'จะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมนี Iทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และหนังสือชี Iชวนส่วนข้อมลูกองทนุรวม หรือผ่านทางช่องทางอื'นที'บริษัทจัดการกําหนด โดยในวนัที'มีผลเริ'ม
ใช้เครื'องมือนี I ให้รวมทกุคําสั'งทํารายการที'เข้าข่ายตามหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขของเครื'องมือที'บริษัทจดัการได้รับมาระหว่างเวลาทําการของวนัที'มีผล 

ข้อสงวนสิทธิ�  

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะปรับเพิ'มหรือลดอตัรา Liquidity Fee ที'เก็บจริง โดยปรับเพิ'มได้ไม่เกินอตัราสูงสุดที'กําหนดในโครงการ และ/หรือปรับ
เพิ'มระดบัมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี'ยนออก และ/หรือปรับลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที'จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี I ได้
ตามที'บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือชี Iชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื'นที'บริษัทจัดการกําหนด โดยในวนัที'มีผลเริ'มใช้เครื'องมือนี I ให้รวมทุกคําสั'งทํารายการที'เข้าข่ายตามหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขของเครื'องมือที'
บริษัทจดัการได้รับมาระหว่างเวลาทําการของวนัที'มีผล 

2.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที'กําหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์และ/หรือเงื'อนไข และอตัรา Liquidity Fee ที'แตกต่างกนัตามระยะเวลาการถือครองหน่วย
ลงทนุ และ/หรือมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุออกได้ 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรื'องต่างๆ ที'เกี'ยวข้องการการใช้เครื'องมือ 
Liquidity Fee ในวนัทําการนั Iน รวมถึงรายการที'รับมาล่วงหน้า รายการลงทนุแบบประจํา และรายการอื'นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื'องมือแม้ว่าในวนัทําการใดๆ มีลกัษณะเข้าหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขการใช้เครื'องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
เห็นว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจําเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย โดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหน่วย
ทราบ 

การพิจารณาใช้เครื'องมือ 

1.  Liquidity Fee ที'แตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการที'มีการใช้เครื'องมือนี I 

2. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที'บริษัทจดัการกําหนด โดยพิจารณา
จากปัจจัยต่างๆ ที'เกี'ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื Iอขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที'
เปลี'ยนแปลงไปจากการซื Iอขายทรัพย์สิน ต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการรักษาสดัส่วนการลงทนุ ต้นทนุและค่าใช้จ่ายที'ถกูเรียกเก็บจากหลกัทรัพย์ที'ลงทุน
หรือกองทุนปลายทาง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื'อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื'นใดเพื'อเสริมสภาพ
คล่องของกองทุนรวม ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพนัธ์เพื'อป้องกันความเสี'ยง รวมถึงปัจจัยอื'นๆ ที'อาจเกิดขึ Iนในอนาคตที'มีผลกระทบต่อต้นทุน 
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือหลักทรัพย์ที'กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที'มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัที'เกี'ยวข้องเท่าที'สามารถทําได้เพื'อให้สามารถดําเนินการได้
ภายในเวลาและเงื'อนไข ณ ขณะนั Iน ๆ 

3.  ในกรณีที'มีการใช้เครื'องมือ Liquidity Fee นี I บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ'มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการ
คํานวณที'สะท้อนต้นทุนในการซื Iอขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ'มค่าธรรมเนียมการซื Iอขายหน่วยลงทุนที'สะท้อน
ต้นทุนในการซื Iอขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื'องมือในการบริหารความเสี'ยงสภาพ
คล่องอื'นได้ 

4.  ในกรณีที'มีการใช้เครื'องมือ Liquidity Fee นี I เงินจาก Liquidity Fee ที'เรียกเก็บได้จะนํากลบัเข้ากองทนุ อย่างไรก็ตาม การใช้เครื'องมือนี Iมีวตัถปุระสงค์
เพื'อบรรเทาผลกระทบทางลบที'อาจเกิดขึ Iนกับผู้ ถือหน่วยลงทุนที'ยงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื'องมือนี Iไม่ได้มีวตัถุประสงค์เพื'อสร้างผลตอบแทนให้
กองทนุแต่อย่างใด 

5.  บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้เครื'องมือนี I เพื'อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที'มีนัยยะสําคญัที'เกิดขึ Iนจากการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยบางรายไปยงัผู้ ถือหน่วยราย
ที'ทําธุรกรรมนั Iน โดยการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม หรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพ
คล่องของกองทนุรวม 
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กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื'อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง 

รายละเอียดเพิ"มเติม : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทนุหลกัหรือตามข้อมูลที'ได้รับจากกองทนุหลกั โดยใช้หลกัการ best effort ทั Iงนี I หลกัเกณฑ์และ
เงื'อนไขของเครื'องมือ อาจมีการเปลี'ยนแปลงได้ตามกองทุนหลกั รวมถึงอาจมีการเพิ'มเครื'องมืออื'นใดในภายหลงั ซึ'งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลกั 
และในกรณีที'บริษัทจดัการมีการเปลี'ยนกองทนุหลกั อาจส่งผลให้มีการเปลี'ยนแปลงเครื'องมือ รวมถึงหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขของการใช้เครื'องมือ หรือมีการ
เพิ'มเครื'องมืออื'นใดเพิ'มเติมในภายหลงัได้ 

ทั Iงนี I ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขของการใช้เครื'องมือได้จากหนงัสือชี Iชวนของกองทนุหลกั 

 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที"สะท้อนต้นทุนในการซื Bอขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมทั"วไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ :  �   Full swing pricing    �   Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ"มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงื'อนไข  

1.  บริษัทจดัการจะกําหนดอตัรา Swing Factor สูงสดุไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที'
เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคญั 

2.  Swing Factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที'บริษัทจดัการกําหนด ซึ'งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการ
ภายใต้ข้อเท็จจริงที'มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที'เกี'ยวข้องเท่าที'สามารถทําได้เพื'อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลา
และเงื'อนไข ณ ขณะนั Iนๆ ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื Iอขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที'เปลี'ยนแปลง
ไปจากการซื Iอขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสดัส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที'ถกูเรียกเก็บจากหลกัทรัพย์ที'ลงทุนหรือกองทุน
ปลายทาง ต้นทุน และค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื'อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื'นใดเพื'อเสริมสภาพคล่องของ
กองทุนรวม ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพนัธ์เพื'อป้องกันความเสี'ยง รวมถึงปัจจัยอื'นๆ ที'อาจเกิดขึ Iนในอนาคตที'มีผลกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย
ของกองทนุรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรัพย์ที'กองทนุรวมลงทนุ 

3.  Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที'บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที'มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัที'เกี'ยวข้องเท่าที'สามารถทําได้เพื'อให้สามารถดําเนินการได้
ภายในเวลาและเงื'อนไข ณ ขณะนั Iน ๆ ได้แก่ สภาพคล่องของกองทนุรวม สภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที'กองทนุถือครอง พอร์ตการลงทุน นโยบายการ
ลงทุน สภาวะตลาดของหลกัทรัพย์ที'ลงทุน ปริมาณการทํารายการซื Iอขายหน่วยลงทนุและแนวโน้มการทํารายการ รวมถึงปัจจัยอื'น ๆ ที'อาจเกิดขึ Iนใน
อนาคตที'มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวม 

4.  ณ ขณะใดขณะหนึ'ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื'องมือในการบริหารความ
เสี'ยงสภาพคล่องอื'นได้ 

ข้อสงวนสิทธิ�  

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรื'องต่าง ๆ ที'เกี'ยวข้องการการใช้เครื'องมือ 
Swing Pricing ในวนัทําการนั Iน รวมถึงรายการที'ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทนุแบบประจํา และรายการอื'นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะปรับเพิ'มหรือลดอตัรา Swing Factor ที'เก็บจริง ได้ตามที'บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ'งจะปรับเพิ'มไม่เกินอตัราสูงสุดที'
ระบไุว้ในโครงการ 

3.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที'จะนําค่าซื Iอหน่วยลงทนุที'ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื Iอหน่วยลงทนุในวนัทําการที'มีการใช้เครื'องมือ swing pricing 
และบริษัทจดัการจะนํายอดซื Iอหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรื'องต่าง ๆ ที'เกี'ยวข้องการใช้เครื'องมือ swing pricing ใน
วันทําการนั Iน ทั Iงนี I บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะไม่เปลี'ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที'ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที'เกี'ยวข้องกับการใช้
เครื'องมือ swing pricing ในวนัทําการนั Iน แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซื Iอหน่วยลงทนุทั Iงหมดหรือบางส่วนของวนัทําการนั Iนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้และรายการซื Iอหน่วยลงทนุที'ชําระด้วยเช็คที'เรียกเก็บไม่ได้นั Iน ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื'องมือแม้ว่าในวนัทําการใดๆ มีลกัษณะเข้าหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขการใช้เครื'องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
เห็นว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจําเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย โดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหน่วย
ทราบ 
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การพิจารณาใช้เครื'องมือ 

1.  Swing Pricing ที'แตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการที'มีการใช้เครื'องมือนี I 

2.  ในกรณีที'บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื Iอขายใดที'สดัส่วนของมูลค่าซื Iอขายหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั Iงหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที'บริษัทจัดการกําหนด โดยที'มูลค่าซื Iอขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื Iอหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หกัด้วยมูลค่าการขายคืน
หน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั Iงนี I รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที'บริษัท
จดัการกําหนด 

3.  บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้เครื'องมือนี I เพื'อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที'มีนัยยะสําคญัที'เกิดขึ Iนจากการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยบางรายไปยงัผู้ ถือหน่วยราย
ที'ทําธุรกรรมนั Iน โดยการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม หรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพ
คล่องของกองทนุรวม 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื'อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจดัการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทุน
ปลายทาง 

รายละเอียดเพิ"มเติม : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทนุหลกัหรือตามข้อมูลที'ได้รับจากกองทนุหลกั โดยใช้หลกัการ best effort ทั Iงนี I หลกัเกณฑ์และ
เงื'อนไขของเครื'องมือ อาจมีการเปลี'ยนแปลงได้ตามกองทุนหลกั รวมถึงอาจมีการเพิ'มเครื'องมืออื'นใดในภายหลงั ซึ'งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลกั 
และในกรณีที'บริษัทจดัการมีการเปลี'ยนกองทนุหลกั อาจส่งผลให้มีการเปลี'ยนแปลงเครื'องมือ รวมถึงหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขของการใช้เครื'องมือ หรือมีการ
เพิ'มเครื'องมืออื'นใดเพิ'มเติมในภายหลงัได้ 

ทั Iงนี I ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขของการใช้เครื'องมือ ได้จากหนงัสือชี Iชวนของกองทนุหลกั 

 ค่าธรรมเนียมการซื Bอขายหน่วยลงทุนที"สะท้อนต้นทุนในการซื Bอขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมทั"วไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ"มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงื'อนไข  

1.  บริษัทจดัการจะกําหนดอตัรา ADLs สงูสดุไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

2.  บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที'บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู่ภายใต้
กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบตัิของสํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจดัการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที'มีอํานาจอื'น 
ทั Iงนี I การกําหนด ADLs Factor จะคํานึงถึงปัจจยัที'เกี'ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที'มีอยู่ และ/หรือ
สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที'เกี'ยวข้องเท่าที'สามารถทําได้เพื'อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื'อนไข ณ ขณะนั Iน ๆ ได้แก่ 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื Iอขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที'เปลี'ยนแปลงไปจากการซื Iอขายทรัพย์สิน 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที'ถูกเรียกเก็บจากหลักทรัพย์ที'ลงทุนหรือกองทุนปลายทาง ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื'อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื'นใดเพื'อเสริมสภาพคล่องของกองทุนรวม ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนพุนัธ์เพื'อป้องกนัความเสี'ยง รวมถึงปัจจัยอื'นๆ ที'อาจเกิดขึ Iนในอนาคตที'มีผลกระทบต่อต้นทนุ ค่าใช้จ่ายของกองทนุรวม หรือกระทบ
ต่อสภาพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรัพย์ที'กองทนุรวมลงทนุ 

3.  การกําหนด ADLs Threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที'บริษัทจดัการกําหนด โดยบริษัทจดัการจะคํานึงถึงปัจจยัที'
เกี'ยวข้องกบัสภาพคล่องของกองทุน โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที'มีอยู่ และ/หรือ สมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที'เกี'ยวข้องเท่าที'สามารถทําได้เพื'อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื'อนไข ณ ขณะนั Iน ๆ ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุน
รวม สภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที'กองทนุถือครอง พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของหลกัทรัพย์ที'ลงทุน ปริมาณการทํารายการซื Iอ
ขายหน่วยลงทนุและแนวโน้มการทํารายการ รวมถึงปัจจยัอื'นๆ ที'อาจเกิดขึ Iนในอนาคตที'มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวม 

4.  ณ ขณะใดขณะหนึ'ง บริษัทจดัการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกบั Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกบัเครื'องมือในการบริหารความเสี'ยงสภาพคล่องอื'นได้ 

ข้อสงวนสิทธิ�  

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรื'องต่าง ๆ ที'เกี'ยวข้องการการใช้เครื'องมือ 
ADLs ในวนัทําการนั Iน รวมถึงรายการที'ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทนุแบบประจํา และรายการอื'นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะนําค่าซื Iอหน่วยลงทุนที'ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื Iอหน่วยลงทุนในวนัทําการที'มีการใช้เครื'องมือ ADLs และ
บริษัทจัดการจะนํายอดซื Iอหน่วยลงทนุดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรื'องต่าง ๆ ที'เกี'ยวข้องการการใช้เครื'องมือ ADLs ในวนัทําการ
นั Iน ทั Iงนี I บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะไม่เปลี'ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที'ได้ดําเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วที'เกี'ยวข้องกับการใช้เครื'องมือ ADLs 
ในวนัทําการนั Iน แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซื Iอหน่วยลงทนุทั Iงหมดหรือบางส่วนของวนัทําการนั Iนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื Iอหน่วย
ลงทนุที'ชําระด้วยเช็คที'เรียกเก็บไม่ได้นั Iน ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ 
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3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะเรียกเก็บ Anti-Dilution Levies – ADLs จากผู้ที'ทํารายการซื Iอหน่วยลงทุนและสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั'งใดฝั'งหนึ'งที'เกิน ADLs Threshold ที'บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะ
พิจารณากําหนดอตัราการเรียกเก็บ ADLs ที'แตกต่างกนัได้ และขอสงวนสิทธิที'จะมีข้อกําหนดเพิ'มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที'ทํารายการซื Iอหน่วย
ลงทนุและสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุออกในปริมาณมากตามแนวทางที'บริษัทจดัการจะกําหนดได้ 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะปรับเพิ'มหรือลดอัตรา ADLs ที'เรียกเก็บ ซึ'งจะปรับเพิ'มไม่เกินอัตราสูงสุดที'ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือชี Iชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื'นที'บริษัทจัดการกําหนด โดยในวนัที'มีผลเริ'มใช้
เครื'องมือนี I ให้รวมทกุคําสั'งทํารายการที'เข้าข่ายตามหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขของเครื'องมือที'บริษัทจดัการได้รับมาระหว่างเวลาทําการของวนัที'มีผล 

5.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื'องมือแม้ว่าในวนัทําการใดๆ มีลกัษณะเข้าหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขการใช้เครื'องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
เห็นว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจําเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย โดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหน่วย
ทราบ 

การพิจารณาใช้เครื'องมือ  

1.  การเรียกเก็บ ADLs ที'แตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการที'มีการใช้เครื'องมือนี I 

2.  บริษัทจดัการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวนัทําการซื Iอขายใดที'สดัส่วนของมลูค่าซื Iอขายหน่วยลงทนุสุทธิของกองทนุ เทียบ
กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั Iงหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที'บริษัทจัดการกําหนด โดยที'มูลค่าซื Iอขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 
คํานวณจากมูลค่าการซื Iอหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 
(redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) 

ทั Iงนี I รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที'บริษัทจดัการกําหนด 

3.  บริษัทจดัการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมลูดงัต่อไปนี I 

(1)  มลูค่าการซื Iอหน่วยลงทนุและสบัเปลี'ยนเข้า มากกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี'ยนออก 

(2)  มลูค่าการซื Iอหน่วยลงทุนและสบัเปลี'ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี'ยนออก ซึ'งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) 
และ (2) ในระดบัที'ต่างกนั 

4.  ในกรณีที'มีการใช้เครื'องมือ ADLs นี I ADLs ที'เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื'องมือนี Iมีวตัถุประสงค์เพื'อบรรเทาผลกระทบ
ทางลบที'อาจเกิดขึ Iนกบัผู้ ถือหน่วยที'ยงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เครื'องมือนี Iไม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพื'อสร้างผลตอบแทนให้กองทนุแต่อย่างใด 

5.  บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้เครื'องมือนี I เพื'อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที'มีนัยยะสําคญัที'เกิดขึ Iนจากการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยบางรายไปยงัผู้ ถือหน่วยราย
ที'ทําธุรกรรมนั Iน โดยการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม หรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพ
คล่องของกองทนุรวม 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื'อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง 

รายละเอียดเพิ"มเติม : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทนุหลกัหรือตามข้อมูลที'ได้รับจากกองทนุหลกั โดยใช้หลกัการ best effort ทั Iงนี I หลกัเกณฑ์และ
เงื'อนไขของเครื'องมือ อาจมีการเปลี'ยนแปลงได้ตามกองทุนหลกั รวมถึงอาจมีการเพิ'มเครื'องมืออื'นใดในภายหลงั ซึ'งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลกั 
และในกรณีที'บริษัทจดัการมีการเปลี'ยนกองทนุหลกั อาจส่งผลให้มีการเปลี'ยนแปลงเครื'องมือ รวมถึงหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขของการใช้เครื'องมือ หรือมีการ
เพิ'มเครื'องมืออื'นใดเพิ'มเติมในภายหลงัได้ 

ทั Iงนี I ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขของการใช้เครื'องมือได้จากหนงัสือชี Iชวนของกองทนุหลกั 

2.  การกําหนดเงื"อนไขหรือข้อจาํกัดในการรับคําสั"งขายคืนหน่วยลงทุน 

 ระยะเวลาที"ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทั"วไป 

เมื"อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 1,000,000.00 บาท 

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วันทาํการ 

รายละเอียดเพิ"มเติม : 
หลกัเกณฑ์และเงื'อนไข 
1.  บริษัทจดัการจะพิจารณาใช้ Notice period สงูสดุไม่เกิน 5 วนัทําการของกองทนุนั Iนๆ 
2.  บริษัทจดัการจะใช้ Notice period สําหรับรายการที'มีมลูค่าที'ขายคืน และ/หรือสบัเปลี'ยนออกเทียบเท่า 1 ล้านบาท 
3.  บริษัทจดัการอาจใช้ Notice period ร่วมกบัเครื'องมือในการบริหารความเสี'ยงสภาพคล่องอื'นได้ 
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ข้อสงวนสิทธิ� 
1.  ในกรณีที'มีการใช้ Notice period และมีเหตทุี'ทําให้ต้องใช้เครื'องมืออื'นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะปฏิบตัิกบัคําสั'งที'ได้จาก Notice period นั Iน

เช่นเดียวกับคําสั'งที'ได้ตามปกติในวนัที'ทํารายการด้วย ทั Iงนี I บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื'องมืออื'น ได้แก่ Liquidity Fee, 
Swing pricing, ADLs, Redemption gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ/หรือเครื'องมืออื'น ๆ 

2.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที'จะปรับเพิ'มหรือลด Notice period ได้ตามที'บริษัทจดัการเห็นสมควร ซึ'งจะปรับเพิ'มไม่เกิน Notice period สงูสดุที'กําหนด
ไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือชี Iชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื'นที'บริษัท
จดัการกําหนด โดยในวนัที'มีผลเริ'มใช้เครื'องมือนี I ให้รวมทกุคําสั'งทํารายการที'เข้าข่ายตามหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขของเครื'องมือที'บริษัทจัดการได้รับมา
ระหว่างเวลาทําการของวนัที'มีผล 

3.  บริษัทจดัการอาจให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุยกเลิกรายการขายคืน และ/หรือสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุนที'ยงัไม่ได้ถกูนํามาดําเนินการได้ตามวิธีการที'บริษัทจดัการ
กําหนด 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื'องมือแม้ว่าในวนัทําการใดๆ มีลกัษณะเข้าหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขการใช้เครื'องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
เห็นว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจําเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย โดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหน่วย
ทราบ 

การพิจารณาใช้เครื'องมือ 
1.  Notice period อาจแตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการที'มีการใช้เครื'องมือนี I 
2.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที'บริษัทจัดการ

กําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที'เกี'ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที'มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน 
และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที'เกี'ยวข้องเท่าที'สามารถทําได้เพื'อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื'อนไข ณ ขณะนั Iนๆ ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวม สภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที'กองทุนถือครอง พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ สภาวะตลาดของหลกัทรัพย์ที'ลงทุน ปริมาณการทํา
รายการซื Iอขายหน่วยลงทนุและแนวโน้มการทํารายการ รวมถึงปัจจยัอื'นๆที'อาจเกิดขึ Iนในอนาคตที'มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวม 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื'อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้อง
กบักองทนุปลายทางได้ 
รายละเอียดเพิ"มเติม : 
บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทนุหลกัหรือตามข้อมูลที'ได้รับจากกองทนุหลกั โดยใช้หลกัการ best effort ทั Iงนี I หลกัเกณฑ์และ
เงื'อนไขของเครื'องมือ อาจมีการเปลี'ยนแปลงได้ตามกองทุนหลกั รวมถึงอาจมีการเพิ'มเครื'องมืออื'นใดในภายหลงั ซึ'งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลกั 
และในกรณีที'บริษัทจดัการมีการเปลี'ยนกองทนุหลกั อาจส่งผลให้มีการเปลี'ยนแปลงเครื'องมือ รวมถึงหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขของการใช้เครื'องมือ หรือมีการ
เพิ'มเครื'องมืออื'นใดเพิ'มเติมในภายหลงัได้ 
ทั Iงนี I ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขของการใช้เครื'องมือ ได้จากหนงัสือชี Iชวนของกองทนุหลกั 

 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทั"วไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํ"ากว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วันทาํการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอียดเพิ"มเติม : 
หลกัเกณฑ์และเงื'อนไข 
1.  บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ขั Iนตํ'าไม่ตํ'ากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณที'บริษัท

จดัการกําหนด 
2.  บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 10 วนัทําการ ในแต่ละรอบ 30 วนั ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณที'บริษัทจัดการกําหนด กรณี

กองทนุรวมที'เน้นลงทนุต่างประเทศ Gate period จะไม่นบัรวมวนัหยดุต่างประเทศหรือวนั Non-Dealing date ที'กองทนุได้กําหนดไว้ 
3.  ในกรณีที'บริษัทจดัการกําหนดเงื'อนไขเพื'อบ่งชี Iสถานการณ์ที'ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวนัทําการ

ซื Iอขายใดที'สดัส่วนของมูลค่าซื Iอขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั Iงหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate 
threshold ที'บริษัทจดัการกําหนด โดยที'มูลค่าซื Iอขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทุน คํานวณจาก มูลค่าการซื Iอหน่วยลงทุน (subscription) บวก มลูค่า
การสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วย มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุนออก 
(switch out) 

4.  บริษัทจดัการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื Iอคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี'ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของคําสั'งรับซื Iอคืน
หน่วยลงทนุและสบัเปลี'ยนออก ณ วนัที'ใช้ Redemption Gate 



หน้า 23 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม - ***              บริษัทหลกัทรัพยIจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

5.  บริษัทจัดการอาจพิจารณ ากําหนด Redemption gate และ Gate period ในแต่ละครั Iงแตกต่างกันได้ แต่  Redemption Gate จะไม่ตํ'ากว่า 
Redemption Gate ขั Iนตํ'า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานที'ระบไุว้ในโครงการ 

6.  คําสั'งรับซื Iอคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี'ยนออกส่วนที'เหลือ บริษัทจดัการจะนําไปทํารายการในวนัทําการรับซื Iอคืนหน่วยลงทนุถดัไป รวมกบัคําสั'งรับซื Iอ
คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี'ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัลําดบัก่อน-หลงัของคําสั'งรับซื Iอคืนหน่วยลงทนุ 

7.  บริษัทจัดการจะทําการรับซื Iอคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี'ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื Iอคืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื Iอคืน
หน่วยลงทุน ทั Iงนี I เว้นแต่กรณีที'กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะรับซื Iอคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 
Redemption Gate ที'ประกาศใช้ 

8.  บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบเมื'อมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชกัช้า โดยวนัที'มีผลเริ'มใช้เครื'องมือนี I ให้รวมทุกคําสั'งทํารายการ
ที'เข้าข่ายตามหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขของเครื'องมือที'บริษัทจดัการได้รับมาระหว่างเวลาทําการของวนัที'มีผล 

9.  ในกรณีที'มีการใช้เครื'องมือ Redemption Gate นี I บริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเครื'องมือในการบริหารความเสี'ยงสภาพคล่องอื'นได้ 
ข้อสงวนสิทธิ� 
1.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที'จะปรับเพิ'มหรือลดอตัรา Gate threshold ตามที'บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ตํ'ากว่า Redemption Gate ขั Iน

ตํ'าที'ระบใุนโครงการ ทั Iงนี I รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที'บริษัทจดัการกําหนด 
2.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที'จะรับซื Iอคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที'ประกาศใช้ 
3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะเปลี'ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อน

ระยะเวลาที'กําหนด การใช้เครื'องมืออื'นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั Iงนี I ในกรณีที'ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที'เหลือได้ 
บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกคําสั'งขายคืนหน่วยลงทนุทั Iงหมดที'ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที'ถกูยกเลิกคําสั'งโดยไม่ชกัช้า 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ/หรือตดัสินใจเรื'องต่าง ๆ ที'เกี'ยวข้องการการใช้เครื'องมือ 
Redemption Gate ในวนัทําการนั Iน รวมถึงรายการที'ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทนุแบบประจําและรายการอื'นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

5.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื'องมือแม้ว่าในวนัทําการใดๆ มีลกัษณะเข้าหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขการใช้เครื'องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
เห็นว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจําเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย โดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหน่วย
ทราบ 

การพิจารณาใช้เครื'องมือ 
1.  Redemption Gate ที'แตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการที'มีการใช้เครื'องมือนี I 
2.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที'เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจดัการ

อาจกําหนดเงื'อนไขเพื'อบ่งชี Iสถานการณ์ที'ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื'อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับ
กองทนุปลายทาง 
รายละเอียดเพิ"มเติม : 
บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทนุหลกัหรือตามข้อมูลที'ได้รับจากกองทนุหลกั โดยใช้หลกัการ best effort ทั Iงนี I หลกัเกณฑ์และ
เงื'อนไขของเครื'องมือ อาจมีการเปลี'ยนแปลงได้ตามกองทุนหลกั รวมถึงอาจมีการเพิ'มเครื'องมืออื'นใดในภายหลงั ซึ'งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลกั 
และในกรณีที'บริษัทจดัการมีการเปลี'ยนกองทนุหลกั อาจส่งผลให้มีการเปลี'ยนแปลงเครื'องมือ รวมถึงหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขของการใช้เครื'องมือ หรือมีการ
เพิ'มเครื'องมืออื'นใดเพิ'มเติมในภายหลงัได้ 
ทั Iงนี I ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขของการใช้เครื'องมือได้จากหนงัสือชี Iชวนของกองทนุหลกั 

3.  การไม่ขายหรือไม่รับซื Bอคืนหน่วยลงทุนตามคําสั"งที"รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั"งซื Bอหรือคําสั"งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาํเนินการได้สูงสุดไม่เกิน: 1 วันทาํการ 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากสํานกังาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื'อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่า จําเป็นต้อง
ระงบัการซื Iอขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์
กําหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื Iอคืนหน่วยลงทุนตามคําสั'งที'รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั'งซื Iอหรือคําสั'งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) ได้ด้วยเหตอืุ'นใดดงัต่อไปนี I ซึ'งไม่เกินกว่ากรณีที'ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

1.  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสั'งซื Iอหน่วยลงทนุที'รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสั'งซื Iอหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย เนื'องจากปรากฏข้อเท็จจริง
ดงันี I 

(ก)  บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนั Iน ๆ มีส่วนเกี'ยวข้องกบัการกระทําอย่างใดอย่างหนึ'งดงันี I 

(1)  การกระทําที'เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี'ยวกบัการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย
ไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2)  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
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(3)  การกระทําที'เป็นการปฏิบตัิตามคําสั'งเกี'ยวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย 

(ข)  บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื'อทราบข้อเท็จจริงเกี'ยวกบัลกูค้าได้ในสาระสําคญั 

2.  อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี'ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื'นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื'องมาจาก การที'บริษัท
จดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ว่าด้วยการ
ดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื Iอขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์ และ
การจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ที'เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซื Iอขายล่วงหน้า ซึ'งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วนัทําการ 

บริษัทจัดการจะกําหนดวิธีการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทนุในกรณีทรัพย์สินที�กองทนุรวมมีการลงทุนโดยมีนยัสําคญัต่อมลูค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที�สมเหตุสมผล เมื�อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคํานวณ
มลูค่าหน่วยลงทนุโดยบนัทึกมูลค่าทรัพย์สินดงักล่าวเป็น 0 และให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที�มีชื�ออยู่ในทะเบียน ณ วนัที�ได้บนัทึกมลูค่าดงักล่าวเป็นผู้ มีสิทธิที�จะได้รับเงิน
ภายหลงัจากที�สามารถจําหน่ายทรัพย์สินนั )นได้ ทั )งนี ) บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�สํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด 
 
 
 

คําเตือนเกี"ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี Iชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี Iมิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือ 
ชี Iชวนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที'เสนอขายนั Iน 

 บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื'นเพื'อบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด เช่นเดียวกันกับที'
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื'นเพื'อกองทุนรวม ซึ'งอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งกับประโยชน์ของกองทนุรวม 
ทั Iงนี I ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมลูอื'นเพิ'มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 กองทนุรวมนี Iลงทนุกระจกุตวัในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี'ยงของพอร์ตการลงทนุโดยรวมของตนเองด้วย 

 
 
 

สิทธิและข้อจาํกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1.   เงื"อนไขที"ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี Bอาจถูกจาํกัดสิทธิ 

กองทุนนี Iมีข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที'จําหน่ายได้แล้วทั Iงหมดของ 
กองทุนรวม บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที'เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื'อผู้ ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที'เกิน
ดงักล่าว 

2.   ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจาํกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที"มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ Bน (ถ้ามี) และช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือ
หน่วยลงทุนของบุคคล  

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัได้ที'เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.krungsriasset.com  

3.   วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทนุได้ตามปกติ อย่างไรก็ดี ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่อาจโอนหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือ
พลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen) ได้ ดังนั Iน บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั Iนเป็นการโอนหรือจําหน่ายให้แก่บุคคล
อเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา 

วิธีการโอนหน่วยลงทนุ  

(1)  ผู้ โอนจะต้องมายื'นคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที'สํานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสํานักงานผู้สนับสนุนที'เปิดบญัชีกองทุนไว้ ในกรณีที'ผู้ รับโอน
ยงัไม่มีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการ ผู้ รับโอนจะต้องดําเนินการเปิดบญัชีกองทนุก่อน ผู้ โอนจึงทําการโอนหน่วยลงทนุให้ผู้ รับโอนได้  

(2)  ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุตามที'ระบไุว้ในหวัข้อ “ค่าธรรมเนียมที'เรียกเก็บจากผู้สั'งซื Iอหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ”  

(3)  หลงัจากที'ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้ โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนับสนนุจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษีพร้อม
สําเนาคําขอโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน  

(4)  ในกรณีที'ผู้ โอนมีใบสําคญัหน่วยลงทุนและต้องการโอนหน่วยลงทุน จะต้องนําส่งใบสําคญัหน่วยลงทุนคืนให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนก่อนเพื'อทําการโอน
หน่วยลงทุนในระบบไร้ใบสําคญัหน่วยลงทุน (Scripless) หากผู้ รับโอนต้องการได้ใบสําคญัหน่วยลงทุนจะต้องยื'นเรื'องการขอให้ออกใบสําคญัหน่วยลงทุน
ตามที'ระบไุว้ในหวัข้อ “เงื'อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการส่งมอบ"  
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นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะดําเนินการโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ ภายใน 7 วนัทําการ นบัแต่วนั
ขอโอนหน่วยลงทนุและคําขอโอนหน่วยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์  

ทั Iงนี I ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุจะใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ต่อเมื'อนายทะเบียนหน่วยลงทนุดําเนินการโอนหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว 

ข้อจํากดัการโอนหน่วยลงทนุ 

ในกรณีที'บุคคลใดรับโอนหน่วยลงทุนแล้วส่งผลให้บุคคลนั Iนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที'จําหน่ายได้แล้วทั Iงหมด บริษัทจัดการหรือ
บริษัทหลกัทรัพย์ที'เป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื'อผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนที'เกินดงักล่าว 

4.  การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมนี )จะใช้ระบบไร้ใบสําคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื�อผู้ เปิดบัญชีกองทุนใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในคําขอเปิดบญัชีกองทนุ  

บริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ�งได้แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ (Passbook) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างใดอย่างหนึ�งเท่านั )น โดยให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

5.   ช่องทางและวิธีการที,ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการใน
หลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที,กองทุนรวมลงทุน 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีที�บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที�สํานักงานของบริษัท
จดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื )อคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.krungsriasset.com  

6.  ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการ
ดังกล่าวของกองทุนรวม 

 ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทนุ 

สามารถร้องเรียนโดยติดต่อกบับริษัทจดัการ โทรศพัท์ 0-2657-5757 หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท์ 1207  
หรือผู้ดแูลผลประโยชน์ - ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) โทร. 0-2724-5265 

 นโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวของกองทนุรวม 

ในกรณีที�บริษัทจัดการปฎิบัติไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ) และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที�เกี�ยวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวม ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสามารถนํา
ข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนญุาโตตลุาการของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ 

7.  ภูมิลําเนาเพื,อการวางทรัพย์ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที,ไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทย (ถ้ามี) 

ในกรณีที'ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื'น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที'อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลําเนา เพื'อบริษัท
จดัการจะได้นําทรัพย์ดงักล่าวไปวางทรัพย์ ณ สํานกังานวางทรัพย์ 
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ข้อมูลเกี"ยวกับบุคคลที"เกี"ยวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 

บุคคลที"เกี"ยวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม  

 รายชื'อคณะกรรมการของบริษัทจดัการ มี 8 คน ตามรายชื'อดงัต่อไปนี I 

(1) นายพงษ์อนนัต์ ธณตัิไตร (2) นางสภุาพร ลีนะบรรจง 
(3) นายพยงุ ลีวงศ์เจริญ (4) นายฐิติวฒิุ สขุพรชยักลุ 
(5) นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ (6) นายเทซ ึนาคากาวะ 
(7) นางสาวกนกวรรณ ศภุนนัตฤกษ์ (8) นางสาวสายสนุีย์ หาญประเทืองศลิป์ 

 รายชื'อคณะผู้บริหารบริษัทจดัการ มี 6 คน ตามรายชื'อดงัต่อไปนี I 

(1) นางสภุาพร ลีนะบรรจง (2) นายนิทิต พกุกะณะสตุ 
(3) นายเอนกพร โพธิทตั  (4) นายประเสริฐ วงศ์เครือเมฆ 
(5) นายประเสริฐ อิ'มพรรุจี (6) นายศิระ คล่องวิชา 

   

- จํานวนกองทนุรวมทั Iงหมดภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ เท่ากบั 153 กองทนุ 

- มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 387,855 ล้านบาท 

 รายชื'อคณะกรรมการการลงทนุ (investment committee) 

ชื"อ นามสกุล ตาํแหน่ง 

(1) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง กรรมการผู้จดัการ 
(2) นายศิระ คล่องวิชา ประธานเจ้าหน้าที'กลุ่มการลงทนุ  
(3) นายวิพธุ  เอื Iออานนัท์ รองประธานเจ้าหน้าที'กลุ่มการลงทนุ 
(4) นายฑลิต  โชคทิพย์พฒันา ประธานเจ้าหน้าที'ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ 
(5) นายจาตรัุนต์ สอนไว ประธานเจ้าหน้าที'ฝ่ายการลงทนุต่างประเทศ 
(6) นางสาวพรทิพา  หนึ'งนํ Iาใจ ประธานเจ้าหน้าที'ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี I 
(9) ดร. ฐนิตพงศ์  ชื'นภิบาล ประธานเจ้าหน้าที'ฝ่ายบริหารความเสี'ยงด้านการลงทนุ 
(10) นายธีรภาพ จิรศกัยสกลุ ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี I  
(11) นางสาวรัมภารัจน์ ยธุานหสั ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี I  
(12) นางสาวณฐัยา เตรียมวิทยา ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี I 
(13) นายเอกพจน์  ภู่วิบลูย์พาณิชย์ ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี I 
(14) นายสาธิต บวัช ู ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ  
(15) นางสาวสาวิณี สขุศรีวงศ ์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ  
(16) นายปีติ ประติพทัธิ�พงษ์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ  
(17) นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
(18) นายชศูกัดิ� อวยพรชยัสกลุ ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ  
(19) นายพงศ์สณัห์ อนรัุตน์ ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ 
(20) นางสาววรดา ตนัติสนุทร ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ 
(21) นายวชัรินทร์ ด้วงสงัข์ ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ 
(22) นายเกียรติศกัดิ�  ปรีชาอนสุรณ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
(23) นางสาวพรชนก รัตนรุจิกร ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ - ฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
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  รายชื"อผู้จัดการกองทุน (fund manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานที"เกี"ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั Bง
หน้าที"ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 

ชื"อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน หน้าที"ความรับผิดชอบ 
นายฑลิต โชคทิพย์พฒันา - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) 
Carnegie Mellon University, U.S.A. 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
 

นายสาธิต บวัช ู - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี (การเงิน) (เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

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

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 

นางสาวสาวณีิ สขุศรีวงศ์                  - ปริญญาโท สาขาบญัชี (การเงิน) จฬุากรณ์
มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- เจ้าหน้าที'วิเคราะห์ 
 

นายปีติ ประติพทัธิ�พงษ์ - ปริญญาโท สาขาการเงิน Rochester 
Institute of Technology, New York 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- เจ้าหน้าที'ฝ่ายลกูค้าบคุคลเเละ
บริการ 

นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์ 
 
 
 
 

-ปริญญาโท สาขาการเงิน University of 
Manchester, U.K. 

-ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี (การเงิน) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บมจ. ธนาคารทิสโก้ 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- เจ้าหน้าที'วิเคราะห์สินเชื'อ 

นายจาตรัุนต์ สอนไว - ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด 
University of LA VERNE, CA, USA 
- Bachelor of Science, Sirindhorn 
International Institute of Technology, 
Thammasat University, Thailand 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 
- บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากดั 
- Exxon Mobil Limited, U.S.  

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี Iและ
กองทนุรวมต่างประเทศ 
- Investment Product Manager 
- Downstream Coordinator 
 
 

นายชศูกัดิ� อวยพรชยัสกลุ, 
CFA 

- ปริญญาโท การเงิน บญัชีและการจดัการ 
(เกียรตินิยมอนัดบัหนึ'ง) Bradford University 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. ทิสโก้ จํากดั 
- บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 

- ผู้จดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุและ
กองทนุรวมต่างประเทศ 
- นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

นายพงศ์สณัห์ อนรัุตน์, CFA -ปริญญาโท สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (หลกัสตูร
นานาชาติ, โครงการแลกเปลี'ยนนกัศกึษาที' 
Louvain School of Management, ประเทศ
เบลเยี'ยม)  
-ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ (เกียรตินิยม
อนัดบัสอง) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บมจ. ธนาคารทหารไทย  
 

- ผู้จดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผู้จดัการฝ่ายบริหารความเสี'ยงด้าน
การลงทนุ 
- ผู้จดัการผลิตภณัฑ์ธุรกิจตลาดเงิน 

นางสาววรดา ตนัตสินุทร -ปริญญาโท สาขาการเงิน, University of 
Bath, UK 
-ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
- บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
 

- ผู้จดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- นกัวิเคราะห์ฝ่ายธุรกิจตลาดทนุ 
- นกัวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาดเงิน 

นายวชัรินทร์  ด้วงสงัข์, CISA, 
FRM 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต สาขา
การเงิน (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ'ง) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

- บลจ. เมอร์ชั'น พาร์ทเนอร์ 
จํากดั 

- ผู้จดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
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  รายชื"อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Bอคืนหน่วยลงทุน (Selling agent) 
 

 

 รายชื"อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Bอคืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอร์โทรศัพท์ 
1 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 1572 
2 บริษัทหลกัทรัพย์กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 0-2659-7000 
3 บริษัทหลกัทรัพย์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 0-2231-3777, 0-2632-0777 
4 บริษัทหลกัทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากดั 02-949-1999 
5 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 02-658-6300 
6 บริษัทหลกัทรัพย์โนมรูะ พฒันสิน จํากัด (มหาชน) 02-638-5000 
7 บริษัทหลกัทรัพย์เอเซีย พลสั จํากดั (มหาชน) 0-2680-1234 
8 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากดั 02-695-5000 
9 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) 0-2305-9000 
10 ธนาคารซิตี Iแบงก์ 02-788-2000 
11 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั 02-761-9000 
12 บริษัท หลกัทรัพย์ดบีีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 0-2857-7000 
13 บริษัท หลกัทรัพย์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 0-2217-8888 
14 ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) 02-620-2000 
15 บริษัท หลกัทรัพย์ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 0-2646-9650 
16 บริษัท หลกัทรัพย์ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) 0-2658-5800 
17 บริษัท หลกัทรัพย์ทรีนีตี I จํากดั 0-2343-9500, 0-2801-9100 
18 บริษัท หลกัทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2658-8888 
19 บริษัท หลกัทรัพย์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2659-8000 
20 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชั'น พาร์ทเนอร์ จํากดั 0-2660-6677 
21 บริษัท หลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2635-1700 
22 บริษัทหลกัทรัพย์ พาย จํากดั (มหาชน) 02-205-7000 
23 บริษัทหลกัทรัพย์โกลเบล็ก จํากดั 02-672-5920 
24 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 02-633-6699 
25 บริษัทหลกัทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 02-648-1111 
26 บริษัทหลกัทรัพย์ไอร่า จํากดั (มหาชน) 02-684-8888 
27 ธนาคารแลนดแ์อนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 0-2359-0000 
28 บริษัทหลกัทรัพย์กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 02-696-0000 
29 ธนาคารไทยเครดติเพื'อรายย่อย จํากดั (มหาชน) 0-26975300 
30 บริษัท แรบบิท ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 02-648-3600 
31 บริษัทหลกัทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 02-088 9999 
32 ธนาคารออมสิน 02-299-8000 
33 บริษัทหลกัทรัพย์ บียอนด์ จํากดั (มหาชน) 02-659-3456 
34 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากดั 02-207-2100 
35 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื Iอขายหนว่ยลงทนุ เว็ลธ์ เมจิก จํากดั 02-861-4820 
36 บริษัทหลกัทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 02-352-5100 
37 ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 02-633-6000 
38 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั 02-009-8000 
39 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื Iอขายหนว่ยลงทนุ เวลท์ รีพบับลิค จํากดั 02-266-6698 
40 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื Iอขายหนว่ยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั 02-026-5100 
41 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื Iอขายหนว่ยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั 02-107-1664 
42 บริษัทหลกัทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากดั 02-022-1400 
43 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 02-626-7000 
44 บริษัทหลกัทรัพย์เมอร์ชั'น พาร์ทเนอร์ จํากดั (มหาชน) 0-2117-7878    
45 บริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 0-2274-9400 
46 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื Iอขายหนว่ยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จํากดั     02-016-8600 
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 รายชื"อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Bอคืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอร์โทรศัพท์ 
47 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จํากดั 02-508-1567 
48 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื Iอขายหนว่ยลงทนุ เทรเชอริสต์ จํากดั 02-061-9621 
49 บริษัทหลกัทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลชูั'น จํากดั 02-095-8999 
50 บริษัทหลกัทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากดั 02-430-6543 
51 บริษัท หลกัทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากดั (มหาชน) 02-829-6291-94 
52 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื Iอขายหนว่ยลงทนุ ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากดั 02-114-6612 
53 บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จํากดั contact@dime.co.th 
54 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็กซ์สปริง จํากดั 02-0303730 
55 บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซื Iอขายหน่วยลงทนุ เวลธ์ คอนเซปท์ จํากดั  02-250-7907 

 

 รายชื'อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ (Registrar) 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั โทรศพัท์ 0-2657-5757 

 รายชื'อผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor) 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) โทร. 0-2724-5265 
ทั Iงนี I นอกจากหน้าที'ตามที'กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตั Iงฯ ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที'ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 

 รายชื'อผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม 

 รายชื"อผู้สอบบัญชี ที"อยู่ 

1 
2 
3 

นาง สวุิมล กฤตยาเกียรณ์ 
นางสาว สภุาภรณ์ มั�งจิตร 
นางสาว กมลเมตต์  กฤตยาเกียรณ์     

บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั'นแนล จํากดั  
เลขที' 316/32 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553 
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สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม 

ส่วนที" 1: อัตราส่วนการลงทุนที"คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  
 2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึ Iนไป ไม่จํากดัอตัราส่วน 

 2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในอนัดบั investment grade แต่ตํ'ากว่า 2 อนัดบัแรก ไม่เกิน 35% 

3. หน่วย CIS ในประเทศ ไม่เกิน 10% 

4. หน่วยลงทนุของกองทนุหลกั โดยเฉลี'ยในรอบปีบญัชี ไม่ตํ'ากว่า 80% 

5. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที'ผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ'ง
ดงันี I 
5.1  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.2  เป็นธนาคารออมสิน ทั Iงนี I เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที'รัฐบาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เมื'อเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรือ 
ผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ 

credit rating แบบ national scale) 

6. ตราสารที'มีลกัษณะครบถ้วนดงันี I 
6.1  เป็นตราสารหนี I ตราสารกึ'งหนี Iกึ'งทนุ หรือศกุกู ที'ผู้ออกจดัตั Iงขึ Iนตามกฎหมายไทย หรือ

สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที'ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย 

6.2  เป็นตราสารที'มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ'งดงันี I 
6.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
6.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั'วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.2.3  ในกรณีที'เป็นตราสารที'มีกําหนดวนัชําระหนี I < 397 วนั นบัแต่วนัที'ลงทนุ และไม่ได้

มีลกัษณะตาม 6.2.1 หรือ 6.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็น
บคุคลดงันี I 
6.2.3.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย

ว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
6.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
6.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
6.2.3.4  ธนาคารเพื'อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
6.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื'อที'อยู่อาศยั  
6.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
6.2.3.7  ธนาคารเพื'อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
6.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
6.2.3.9  บริษัทหลกัทรัพย์ 

6.3  เสนอขายในประเทศไทย  
6.4  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.5  ในกรณีที'เป็นตราสารที'มีกําหนดวนัชําระหนี I > 397 วนั นบัแต่วนัที'ลงทนุ ต้องขึ Iนทะเบียน

หรืออยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัราดงันี I แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) นํ Iาหนกัของตราสารที'ลงทนุใน benchmark + 5% 

7. ทรัพย์สินดงันี I 
7.1  ตราสารที'มีลกัษณะครบถ้วนดงันี I  

7.1.1  เป็นตราสารหนี I ตราสารกึ'งหนี Iกึ'งทนุ หรือศกุกูที'ผู้ออกจดัตั Iงขึ Iนตามกฎหมายไทย 
และเสนอขายตราสารนั Iนในต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตั Iงขึ Iนตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที'ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ 
ธพ.ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

7.1.2  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
7.1.3  เป็นตราสารที'มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ'งดงันี I 

7.1.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื Iอขายหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี I แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) นํ Iาหนกัของทรัพย์สินที'ลงทนุใน benchmark + 5% 
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7.1.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั'วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
7.1.3.3  ในกรณีที'เป็นตราสารที'มีกําหนดวนัชําระหนี I < 397 วนั นบัแต่วนัที'ลงทนุ 

และไม่ได้มีลกัษณะตาม 7.1.3.1 หรือ 7.1.3.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักล่าวต้องบคุคลดงันี I 
7.1.3.3.1  บคุคลตามข้อ 6.2.3.1 – 6.2.3.9 
7.1.3.3.2  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที'ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
7.1.3.3.3  สถาบนัการเงินต่างประเทศที'มีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคล

ตามข้อ 7.1.3.3.1 – 7.1.3.3.2 
7.1.4  ในกรณีที'เป็นตราสารที'มีกําหนดวนัชําระหนี I > 397 วนั นบัแต่วนัที'ลงทนุ ต้องขึ Iน

ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
7.2  ธุรกรรมดงันี I ที'คู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

7.2.1  reverse repo 
7.2.2  OTC derivatives 

7.3  หน่วย CIS ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที'จดทะเบียนซื Iอขายหรืออยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื'อการจดทะเบียนซื Iอขายในกระดานซื Iอขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทั'วไป
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื Iอขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดงักล่าวที'อยู่ระหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตทุี'อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดงักล่าวออกจากการซื Iอขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื Iอขาย
หลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

8. ทรัพย์สินอื'นนอกเหนือจากที'ระบใุนข้อ 1 – ข้อ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในทรัพย์สินดงันี I ไม่มีข้อกําหนดเกี'ยวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญา แล้วแต่กรณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื'อการดําเนินงานของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที" 2: อัตราส่วนการลงทุนที"คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทที'อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญา
ในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ'งดงันี I แล้วแต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) นํ Iาหนกัของทรัพย์สินที'ลงทนุ ใน benchmark + 10% 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุทรัพย์สินดงันี I ไม่มีข้อกําหนดเกี'ยวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื'อการดําเนินงานของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที" 3: อัตราส่วนการลงทุนที"คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใช้เงิน ที'นิติบคุคลตามกฎหมาย
ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั'งจ่าย หรือคู่สญัญา 
ดงันี I 
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที'มีกฎหมายเฉพาะจดัตั Iงขึ Iน 
1.2  ธนาคารพาณิชย์ 
1.3  บริษัทเงินทนุ 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื'อที'อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที'กองทนุได้รับโอนกรรมสิทธิ�มาจากคู่สญัญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 

-  รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี'ยในรอบปีบญัชี เว้นแต่เป็น
กองทนุรวมที'มีอายโุครงการ < 1 ปี ให้เฉลี'ยตามรอบอายุ
กองทนุ 
 
- อตัราข้างต้นไม่ใช่กบักองทนุรวมที'อายโุครงการคงเหลือ 
< 6 เดือน ทั Iงนี I เฉพาะกองทนุรวมที'มีอายโุครงการ > 1 ปี  
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2. ทรัพย์สินดงันี I 
2.1  ตั�วแลกเงิน หรือตั�วสญัญาใช้เงิน ที'มีเงื'อนไขห้ามเปลี'ยนมือแต่กองทนุได้ดําเนนิการให้มี

การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที'กฎหมายกําหนด หรือมีเงื'อนไขให้
กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที'มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 
2.3  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี I 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3. reverse repo ไม่เกิน 25% 

4. securities lending ไม่เกิน 25% 

5. หน่วย CIS ในประเทศ ไม่เกิน 20% 

6. total SIP ซึ'งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที' 1 : อตัราส่วนการลงทนุที'คาํนวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี I ตราสารกึ'งหนี Iกึ'งทนุ ศกุกู 
หรือตราสาร Basel III ที'มีลกัษณะครบถ้วนดงันี I 
6.1  มีลกัษณะตาม 7.1.3 และ 7.1.4 ของข้อ 7 ส่วนที' 1 : อตัราส่วนการลงทนุที'คาํนวณตาม 

ผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
6.2  มี credit rating อยู่ในระดบัตํ'ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

7. derivatives ดงันี I  

7.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที'มีวตัถปุระสงค์เพื'อการลดความเสี'ยง (hedging) ไม่เกินมลูค่าความเสี'ยงที'มีอยู่ 

7.2  การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที'มิใช่เพื'อการลดความเสี'ยง (non-hedging) global exposure limit 

กรณีกองทนุไม่มีการลงทนุแบบซบัซ้อน 
จํากดั net exposure ที'เกิดจากการลงทนุใน derivatives 
โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดําเนินงานของกองทนุ ไม่มีข้อกําหนดเกี�ยวกบั product limit 
 

ส่วนที" 4: อัตราส่วนการลงทุนที"คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที"ลงทุน (concentration limit) 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ตราสารหนี I ตราสารกึ'งหนี Iกึ'งทนุ ตราสาร Basel III และศกุกู 
ของผู้ออกรายใดรายหนึ'ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี Iภาครัฐไทยหรือ
ตราสารหนี Iภาครัฐต่างประเทศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี Iสินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารราย
นั Iน ตามที'เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ ทั Iงนี I ในกรณีที'ผู้ออก
ตราสารมีหนี Iสนิทางการเงินที'ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไม่
ปรากฏในงบการเงินลา่สดุ บริษัทจดัการอาจนํามลูค่าหนี Iสินทางการเงินดงักล่าวมารวม
กบัมลูค่าหนี Iสินทางการเงินตามงบการเงินล่าสดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนี Iสินทางการเงินนั Iน
จะต้องเป็นข้อมลูที'มีการเผยแพร่เป็นการทั'วไป และในกรณีที'ผู้ออกตราสารไม่มีหนี Iสินทาง
การเงินตามที'เปิดเผยไว้ในงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุรวมถึงกรณียงัไม่
ครบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครั Iงแรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อตัราสว่นไม่เกิน 1 ใน 
3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี Iของผู้ออกรายนั Iนเป็นรายครั Iง เว้นแต่
ในกรณีที'ผู้ออกตราสารได้มีการยื'นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ใน
ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
1.2 ในกรณีที'กองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนี Iโดยเป็นตราสารที'ออกใหม่และมี credit 
rating อยู่ในระดบัตํ'ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating บริษัทจดัการจะ
ลงทนุเพื'อกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการรายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครั Iง เว้นแต่กรณีที'ผู้ออกตราสาร
ได้มีการยื'นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ในลกัษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที'ออกโดยบคุคลดงันี I 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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4. ธนาคารเพื'อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื'อที'อยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื'อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที'ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินต่างประเทศที'มีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ'ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั Iงหมดของกองทนุรวมหรือกองทนุ CIS 
ต่างประเทศ ที'ออกหน่วยนั Iน  
- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุที'มีลกัษณะครบถ้วนดงันี I โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน  
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จดัตั Iงขึ Iนใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง             

ทั Iงนี I การคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราส่วนการลงทนุ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยการลงทนุของกองทนุ และ/หรือ 
ที'แก้ไขเพิ'มเติม 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที"เรียกเก็บจากผู้ซื Bอหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที"เรียกเก็บจากกองทุนรวม (1) (ร้อยละต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินทั Iงหมด หกัด้วย มลูค่าหนี Iสินทั Iงหมด เว้นแตค่่าธรรมเนียมการ
จดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และคา่ใช้จ่ายที'เกี'ยวข้องกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที'คํานวณ) 
 

 

รายการที"เรียกเก็บ 
อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง   

1 ธ.ค. 62 – 
30 พ.ย. 63 

1 ธ.ค. 63 – 
30 พ.ย. 64 

1 ธ.ค. 64 – 
30 พ.ย. 65 

1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั Bงหมดที"ประมาณการได้  ไม่เกิน 4.6545 0.8657 0.8670 0.8671 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 2.1400 0.6688 0.6688 0.6688 

o ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1070 0.0321 0.0321 0.0321 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.1605 0.1605 0.1605 0.1605 

o ค่าธรรมเนียมที'ปรึกษาการลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

o ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชี ตามที'จ่ายจริง 0.0043 0.0056 0.0057 

o ค่าใช้จ่ายที'เกี'ยวข้องกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ไม่เกิน 1.0700  - - - 

o ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ  ไม่เกิน 0.1070  - - - 

o ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์  ไม่เกิน 1.0700 - - - 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที"ประมาณการไม่ได้         

o ค่าใช้จ่ายที'เกิดขึ Iนเพื'อการลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ หรือ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ อื'นใดที'เกิดขึ Iนจากการทํารายการซื Iอขายหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในต่างประเทศ ตามที'จ่ายจริง เช่น ค่าธรรมเนียมใน 
การโอนเงินในต่างประเทศ หรือ ค่าส่งเอกสารไปต่างประเทศ เป็นต้น 

ตามที'จ่ายจริง - - - 

o ค่าธรรมเนียมอื'น ๆ 2.2470 - - - 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั Bงหมด ไม่เกิน 4.6545 0.8657 0.8670 0.8671 

ค่าใช้จ่ายในการซื Bอขายหลักทรัพย์ ตามที'จ่ายจริง - - - 
     

ค่าธรรมเนียมที"เรียกเก็บจากผู้ สั" งซื Bอหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (1) (ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ)  
   

รายการที"เรียกเก็บ 
อัตราตาม 

โครงการ 

เรียกเก็บจริง   

1 ธ.ค. 62 – 
30 พ.ย. 63 

1 ธ.ค. 63 – 
30 พ.ย. 64 

1 ธ.ค. 64 – 
30 พ.ย. 65 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 2.00 1.50 1.50 1.50 

o ค่าธรรมเนียมการรับซื Iอคืนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 2.00 ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุเข้า (2) ไม่เกิน 2.00 1.50 1.50 1.50 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุออก ไม่เกิน 2.00 ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย 
หรือเศษของ 1,000 

หน่วย 

10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษของ 

1,000 หน่วย 

10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษของ 

1,000 หน่วย 

10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษของ 

1,000 หน่วย 

หมายเหตุ :  

(1)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที'เรียกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผู้สั'งซื Iอหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุข้างต้น เป็นอตัราที'รวมภาษีมลูค่าเพิ'มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษี
อื'นใดแล้ว 

(2)  ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุน ระหว่างกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคมั (KF-INCOME) กับ กองทนุเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอล
อินคมั (KFCINCOM) เท่านั Iน 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 
 

 

รายละเอียดการลงทุน  ณ   30 พฤศจิกายน 2565    
    

  
มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 

    

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  30,453,183.88 2.37 
     เงินฝากธนาคาร    
         TRIS    
             Rate A  16,811.93 0.00 
         FITCH-LONG    
             Rate A-  1,963,599.20 0.15 
         FITCH_TH-LONG    
             Rate AAA  28,472,772.75 2.22 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ  1,192,251,563.77 93.09 
     หน่วยลงทนุ    
         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  1,192,251,563.77 93.09 

สัญญาซื Bอขายล่วงหน้า  58,720,159.00 4.58 
     สญัญาที'อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลี'ยน-สญัญาแลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศ  
         FITCH-LONG    
             Rate AA  58,720,159.00 4.58 

อื"นๆ   (654,716.58)  (0.04) 
     ลกูหนี I  2,204,724.67 0.17 
     เจ้าหนี I   (1,880,806.77)  (0.13) 
     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   (978,634.48)  (0.08) 

    

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ    1,280,770,190.07 100.00 
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื Bอขายล่วงหน้า ณ 30 พฤศจิกายน 2565 

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค์ มูลค่าสัญญา  
(Notional Amount) 

% NAV วันครบกําหนด กําไร/ขาดทุน 
 (net gain/loss) 

 
สญัญาที'อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลี'ยน  

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี'ยง 295,615,320.00  (0.0425) 2 ธ.ค. 2565  (544,180.00)  

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี'ยง 230,035,584.00 0.8479 23 ธ.ค. 2565 10,860,269.58  

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี'ยง 293,002,329.00 0.0425 3 มี.ค. 2566 544,505.00  

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี'ยง 302,907,332.00 0.6118 2 ธ.ค. 2565 7,836,192.00  

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี'ยง 37,380,598.50 0.0542 23 ธ.ค. 2565 694,404.37  

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี'ยง 309,979,065.50 1.7467 20 ม.ค. 2566 22,371,697.37  

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี'ยง 306,506,000.00 1.3240 10 ก.พ. 2566 16,957,270.68  

 

 

 

 

 

 

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3   

ณ 30 พฤศจิกายน 2565 

- ไม่มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของบคุคลใดบคุคลหนึ'ง -  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ โดยตรงได้ที' www.krungsriasset.com 
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื"อถือ 

 ตราสารหนี Bระยะกลางและระยะยาว 

Moody’s S&P TRIS Fitch คําอธิบาย 
Aaa AAA AAA AAA ความน่าเชื'อถือสงูที'สดุ และมีความเสี'ยงตํ'าที'สดุ  

ระดับการลงทุน (investm
ent grade) 

Aa1 AA+ AA+ AA+ 
ความน่าเชื'อถือสงูมาก และมีความเสี'ยงตํ'ามาก  Aa2 AA AA AA 

Aa3 AA- AA- AA- 
A1 A+ A+ A+ 

ความน่าเชื'อถือสงู และมีความเสี'ยงตํ'า  A2 A A A 
A3 A- A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ 
ความน่าเชื'อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้  Baa2 BBB BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 
ความน่าเชื'อถือตํ'ากว่าระดบัปานกลาง  

ระดับเก็งกําไร (speculative grade) 

Ba2 BB BB BB 
Ba3 BB- BB- BB- 
B1 B+ B+ B+ 

ความน่าเชื'อถืออยู่ในเกณฑ์ตํ'ามาก  B2 B B B 
B3 B- B- B- 

Caa1 CCC+ 
C+ CCC 

มีความเสี'ยงในการผิดนดัชําระหนี Iสงูที'สดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี I โดยผู้ออกตราสารหนี Iไม่สามารถ

ชําระดอกเบี Iยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด  D D D 

 ตราสารหนี Bระยะสั Bน 

Moody’s S&P TRIS Fitch คําอธิบาย 
P-1 A-1 T1 F1 ผู้ออกตราสารหนี Iมีสถานะทั Iงทางด้านการตลาดและการเงินที'แข็งแกร่งในระดบัดีมาก มี

สภาพคล่องที'ดีมาก และนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผดินดัชําระหนี Iที'ดีกว่า
อนัดบัเครดิตในระดบัอื'น 

P-2 A-2 T2 F2 ผู้ ออกตราสารหนี Iมีสถานะทั Iงด้านการตลาดและการเงินที'แข็งแกร่งในระดับดี  และมี
ความสามารถในการชําระหนี Iระยะสั Iนในระดบัที'น่าพอใจ 

P-3 A-3 T3 F3 ผู้ออกตราสารหนี Iมีความสามารถในการชําระหนี Iระยะสั Iนในระดบัที'ยอมรับได้ 

 B 
T4 

B มีความสามารถในการชําระหนี Iระยะสั Iนที'ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการชําระหนี Iได้ตรงตามกําหนดเวลาที'ระบไุว้ C C 

D D D เป็นระดบัที'อยู่ในสภาวะผิดนดัชาระหนี I โดยผู้ออกตราสารหนี Iไม่สามารถชาระดอกเบี Iยและ
คืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

หมายเหตุ 

(1) เครื'องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนั Iน เพื'อจําแนกความแตกต่างของคณุภาพของอนัดบัเครดติภายในระดบัเดียวกนั   
(2) คําเสริมท้าย (tha) จะระบไุว้ต่อจากอนัดบัเครดิตเพื'อบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศสาํหรับประเทศไทย  
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ข้อมูลอื"นๆ  

1.  การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื"องจากการที"กองทุนใช้บริการบุคคลอื"น (soft commission)  

บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที'มีมลูค่าเพื'อกองทนุจากบคุคลที'เป็นผู้ให้บริการอนัเนื'องมาจากการใช้บริการของบคุคลดงักล่าวในการ
จดัการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หนังสือเวียน หรือ
หนังสือซกัซ้อมความเข้าใจ ทั Iงที'มีอยู่ในปัจจุบนัและที'แก้ไขเพิ'มเติมในอนาคต ที'เกี'ยวกับการกระทําที'อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการ
กองทนุและหลกัเกณฑ์ในการป้องกนั ดงัต่อไปนี I  
(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนที'รับไว้นั Iนต้องเป็นทรัพย์สินที'มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี'ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ  
(2)  ต้องไม่มีพฤติกรรมที'แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั Iนบ่อยครั Iงเกินความจําเป็นเพื'อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว 

(churning)  
ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ'งให้แก่กองทนุ บริษัทจะกระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที'อาจมีไว้ได้ของกองทนุนั Iนด้วย  
ทั Iงนี I กรณีที'บริษัทจดัการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเกี'ยวกบัการรับผลประโยชน์ดงักล่าวไว้ในรายงานรอบปีบญัชีหรือ
รอบระยะเวลาหกเดือนด้วย  

2.  ข้อกําหนดเกี"ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที'เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ'งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัที' 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที'ไม่ใช่สญัชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ 
FFI) รายงานข้อมลูเกี'ยวกบับญัชีของบุคคลที'อยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ'งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกัน ผู้ซึ'งมีถิ'น
ที'อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ'งมีถิ'นที'อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ'งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั Iน นอกจากนี Iยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลาย
ประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายที'มีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที'คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ'งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า 
“กฎหมายต่างประเทศที'เกี'ยวข้อง”)  
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ'งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมี
หน้าที'ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที'มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที' FATCA กําหนด หน้าที'ในการตรวจสอบ
ข้อมูลลูกค้าเพื'อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที'ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตาม
หลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพนัตนเพื'อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign 
Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนั Iนจะได้รับผลกระทบที'สําคญัในสองกรณี คือ  
(1)  ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30% ของเงินที'กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุน

ทางตรง) ซึ'งจะเริ'มต้นตั Iงแต่วนัที' 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ'ง
อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบนัการเงินอื'นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ'งจะเริ'มต้นตั Iงแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบนั
การเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที'เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ'งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝาก
ทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื Iอคืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าที'ดําเนินการหกัเงิน ณ ที'จ่ายดงักล่าวก่อนชําระให้กบักองทนุรวมที'เป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทั Iงในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั Iงผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซื Iอคืนหน่วยลงทนุ 
ที'เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัท
จดัการ ซึ'งอาจทําให้กองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการลงทนุต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทนุได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซื Iอคืนหน่วยลงทนุได้อีกต่อไป  

เพื'อมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั Iงเพื'อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจดัการและกองทุน
รวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพื'อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที'เกี'ยวข้อง และเพื'อให้บริษัทจดัการและกองทุนรวม
สามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัภายใต้ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที'เกี'ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทนุรวม (ซึ'งรวมทั Iงผู้ที'เกี'ยวข้องกับ
การปฏิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซื Iอคืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดงันี I  
(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที'เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที'กฎหมายต่างประเทศที'เกี'ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัท

จดัการและกองทนุและตวัแทนในการนําส่งข้อมลู (เช่น ชื'อ ที'อยู่ เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที'ได้รับ เป็นต้น) ที'มีอยู่ในบัญชีทั Iงหมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนั Iนกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั Iงในและ
ต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที'เกี'ยวข้อง  

(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุนําส่งข้อมลู เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ'มเติม เพื'อยืนยนัหรือพิสูจน์ทราบความเกี'ยวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือ
แสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหวัข้อที'กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้ง
ปรับปรุงข้อมูลเมื'อข้อมูลที'เคยให้ไว้มีการเปลี'ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพื'อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที'เกี'ยวข้อง 
(ในกรณีที'เป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทั Iงนี I เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักล่าว  

(3)  ดําเนินการอื'นใดเพื'อให้สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที'เกี'ยวข้อง  



หน้า 39 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม - ***              บริษัทหลกัทรัพยIจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

เพื'อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที'จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั Iงเพื'อให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ'มขึ Iน
หากมีการดําเนินการที'สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที'เกี'ยวข้องข้างต้น ในกรณีที'ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายใน
ระยะเวลาที'บริษัทจดัการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ'งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนี Iตามความจําเป็นและความเหมาะสม 
โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวรับทราบการดําเนินการตามที'บริษัทจดัการแจ้งนี Iแล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที'ได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี  
(1)  ไม่รับคําสั'งซื Iอ/ สบัเปลี'ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว  
(2)  ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว  
(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ที'จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที'ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั Iนได้ เพื'อให้สอดคล้องกับ

เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที'เกี'ยวข้อง ทั Iงนี I ต้องไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย  
(4)  ดําเนินการอื'นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ'มขึ Iน หากมีการดําเนินการที'สอดคล้อง

กบักฎหมายต่างประเทศที'เกี'ยวข้องข้างต้น  
การดําเนินการดงักล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื'อหลีกเลี'ยงมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมี
การดําเนินการที'ไม่สอดคล้องข้อบังคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที'เกี'ยวข้องอนัจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที'จ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคาร
ตามที'กล่าวแล้วข้างต้น ซึ'งในทางปฏิบตัิบริษัทจดัการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที'เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคล
ตามที'กฎหมายต่างประเทศที'เกี'ยวข้องกําหนด)เท่านั Iน  
ทั Iงนี I ในกรณีที'กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ'มเติมข้อกําหนดเพื'อรองรับการดําเนินการตามที'บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจดัการ (รวมถึงผู้ที'เกี'ยวข้อง) 
จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอื'นใดที'ราชการกําหนด โดยไม่
จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

3. บริษัทจัดการจะมีวิธีปฏิบัติและ/หรือวิธีดาํเนินการดังต่อไปนี B เพื"อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของกองทุนต่างประเทศที"กองทุนหลักไป
ลงทุน โดยถือว่าได้รับความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

บริษัทจัดการจะดําเนินการตรวจสอบสดัส่วนการถือครองหน่วยลงทนุของกองทนุ ทกุๆ สิ Iนไตรมาส ในกรณีที'พบว่ามีผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใด ถือครองหน่วยลงทุน
ตั Iงแต่ร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทนุที'จําหน่ายได้แล้วทั Iงหมดของกองทนุ บริษัทจดัการจะรายงานการถือครองหน่วยลงทนุดงักล่าวไปยงัผู้ มีอํานาจหน้าที'ของ
กองทนุหลกั และอาจขอข้อมลูหรือเอกสารเพิ'มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุรายนั Iนในภายหลงัก็ได้โดยจะแจ้งการรายงานและ/หรือนําสง่ข้อมลูส่วนตวัและ/หรือข้อมลู
อื'นที'เกี'ยวข้องของผู้ ถือหน่วยลงทุนให้กับผู้ มีอํานาจหน้าที'ของกองทุนหลักภายใน 14 วนัทําการ นับแต่วนัที'สิ Iนสุดของแต่ละไตรมาส ตวัอย่างเช่น สําเนาบัตร
ประจําตวัประชาชนและ/หรือสําเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารหลกัฐานแสดงที'อยู่ของผู้ ถือหน่วยลงทุนที'ออกโดยหน่วยงานหรือองค์กรอื'นที'เชื'อถือได้ซึ'งมิใช่
บริษัทจดัการ เป็นต้น อย่างไรก็ดีขอบเขตระยะเวลาดงักล่าวอาจเปลี'ยนแปลงได้ตามที'บริษัทจดัการพิจารณาเห็นสมควร 

ทั Iงนี I หากผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดปฏิเสธการให้ข้อมลูหรือเอกสารเพิ'มเติมตามที'กองทนุหลกัร้องขอหรือมีพฤติกรรมเข้าข่าย และ/หรือมีความผิดตามกฎหมายอนัมี
ผลทําให้บริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลกัได้จะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนมีเจตนากระทําผิดเงื'อนไขตามที'ระบุไว้ในโครงการจัดการ ซึ'ง
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะระงับหรือหยุดให้บริการและดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุน
ดงักล่าวรับทราบ และให้ความยินยอมแก่บริษัทจดัการไว้ล่วงหน้า อีกทั Iง ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะไม่สามารถนําเรื'องดงักล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้อง ความเสียหายจาก
เหตดุงักล่าวจากบริษัทจดัการได้แต่อย่างใด 

4. การเปลี"ยนแปลงดัชนีชี Bวัด (Benchmark) 

 กองทนุมีการเปลี'ยนเปลงดชันีชี Iวดั (Benchmark)  
จากเดิม  1. Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD สดัส่วน (%): 40.00  

2. MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD สดัส่วน (%): 35.00 
3. Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD สดัส่วน (%): 25.00 

 เปลี"ยนเป็น  1. Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD สดัส่วน (%): 40.00 
2. MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD สดัส่วน (%): 35.00 
3. Bloomberg Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD สดัส่วน (%): 25.00 

เนื"องจาก กองทุนได้มีการแก้ไขเพิ'มเติมโครงการจัดการกองทุนเพื'อให้มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการเปลี'ยนแปลงดัชนีชี Iวดั (Benchmark) ของ
กองทนุหลกั โดยมีผลตั Iงแต่วนัที' 10 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 

 

ข้อมูล ณ วันที" 30 พฤศจิกายน 2565 


