iPO: วันที 20 - 27 ตุลาคม 2564

ข้ อมูล ณ วันที 18 ตุลาคม 2564

หนังสือชีชวนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ
กองทุนเปิ ดกรุ งศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี
Krungsri Global Millennials Equity Fund (KFGMIL)
(หน่ วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่ า: KFGMIL-A)
บลจ.กรุ งศรี จํากัด
การเข้ าร่ วมการต่ อต้ านทุจริต :
ได้ รับการรับรอง CAC

กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมที<เน้ นลงทุนแบบมีความเสี<ยงต่ างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเหมาะกับใคร?
คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่ วนของประเภททรั พย์ สินที<ลงทุน
ค่ าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ข้ อมูลอื<นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ ใช่ การฝากเงิน

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
(1) นโยบายการลงทุน
กองทุน เปิ ดกรุ ง ศรี โกลบอลมิ ล เลนเนี ย ลอิ ค วิตี :4 จะนํ า เงิน ไปลงทุน ในหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมต่ า งประเทศชื อ
Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio, Class I Shares (Acc.) (กองทุ น หลัก ) ซึงบริ ห ารจัด การโดย
บริ ษัท Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited โดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุน Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio (กองทุนหลัก): มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัท
ต่าง ๆ ทัวโลกทีได้ รับประโยชน์จากพฤติกรรมการบริ โภคของประชากรกลุ่ม Millennials ทีเกิดในระหว่างปี พ.ศ. 2523
ถึง พ.ศ. 2542
กองทุนไทยอาจลงทุนในตราสารหนีท4 ีมีอันดับความน่าเชือถือตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (Non - investment Grade)
หรื อตราสารหนี 4ทีไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated) โดยมีสดั ส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมือรวมกับ
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี 4 กองทุนอาจลงทุน
ในตราสารทุนของบริ ษัททีไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารทีมีสญ
ั ญาซื 4อขาย
ล่วงหน้ าแฝง (Structured note) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
กองทุนไทยจะทํ าสัญ ญาซือ4 ขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื อป้องกัน ความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนเงิน (Foreign
Exchange Rate Risk) เกือบทัง4 หมด โดยไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ และอาจลงทุนใน
สัญญาซื 4อขายล่วงหน้ าเพือเพิมประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน (efficient portfolio management) โดยขึน4 อยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้ เป็ นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรื อกองทุนรวมทีมีการลงทุนโดยตรงในตราสารและ/หรื อหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรื อ
สามารถกลับ มาเป็ นกองทุ น รวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ ทํ า ให้ ร ะดับ ความเสี ยงของการลงทุ น (Risk
Spectrum) เพิมขึน4 ทัง4 นี 4 ให้ เป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึงขึน4 อยู่กับสถานการณ์ ตลาด โดยเป็ นไปเพือ
ประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
(คุณสามารถศึกษาข้ อมูลกองทุนหลักได้ จาก www.gsam.com)

(2) กลยุทธ์ ในการบริหารจัดการลงทุน
กองทุนเปิ ดกรุงศรี โกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี 4 มุ่งหวังให้ ผลประกอบการเคลือนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลัก
Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active Management)

กองทุนรวมนีเหมาะกับใคร?
ผู้ลงทุนทีสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นทีกองทุนหลักไปลงทุน ซึงอาจจะปรับตัวเพิมสูงขึ 4น หรื อลดลงจนตํากว่ามูลค่าที
ลงทุนและทําให้ ขาดทุนได้
ผู้ลงทุนทีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี 4ทัวไป

กองทุนรวมนีไม่ เหมาะกับใคร
ผู้ลงทุนทีเน้ นการได้ รับผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแน่นอน หรื อรักษาเงินต้ นให้ อยู่ครบ

ทําอย่ างไรหากยังไม่ เข้ าใจนโยบาย และความเสี<ยงของกองทุนนี
อ่ านหนังสือชี 4ชวนฉบับเต็ม หรื อสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ าลงทุนหากไม่ เข้ าใจลักษณะและความเสี<ยงของกองทุนรวมนีดีพอ
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คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คําเตือนที<สําคัญ
กองทุนไทยจะเข้ าทําสัญญาซื 4อขายล่วงหน้ าทีมีตัวแปรเป็ นอัตราแลกเปลียนเงินเพือป้องกันความเสียง ณ ขณะใดขณะหนึง
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสียง โดยทําให้
ผลตอบแทนของกองทุนไทยโดยรวมลดลงจากต้ นทุนทีเพิมขึ 4น
กองทุนหลักอาจทําสัญญาซื 4อขายล่วงหน้ าเพือป้องกันความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนโดยขึ 4นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุนหลัก กองทุนจึงอาจมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียน (Exchange Rate Risk)
กองทุนไทยและ/หรื อกองทุนหลักอาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซึงสัญญาซื 4อขายล่วงหน้ าเพือเพิมประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน
และอาจลงทุนในตราสารทีมีสัญ ญาซื 4อขายล่วงหน้ าแฝง จึงมีความเสียงมากกว่ากองทุนรวมทีลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง
โดยตรง เนืองจากใช้ เงินลงทุนในจํานวนทีน้ อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทําการซื 4อขายไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนหลัก ซึงในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมกันในวันทําการซื 4อขายใดเกินกว่าอัตรา
ทีกําหนดไว้ ดงั กล่าว กองทุนหลักอาจเลือนการทํารายการไถ่ถอนหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทังหมดเป็
4
นระยะเวลาไม่เกินกว่า 10
วันทําการ นอกจากนี 4 ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ ไม่ปกติ เช่น ตลาดซื 4อขายหลักทรัพย์ทีกองทุนหลักลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซื 4อขาย
ได้ ตามปกติ หรื อหลักทรัพย์ทีกองทุนหลักลงทุนถูกระงับการซื 4อขาย หรื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางเศรษฐกิจ การเมือง หรื อเกิด
เหตุการณ์อืนใดทีอยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนหลัก กองทุนหลักอาจระงับการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ การเสนอขาย
การสับเปลียน และการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเป็ นการชัวคราวได้ จึงอาจส่งผลให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนล่าช้ ากว่าทีกําหนดไว้
กองทุนรวมนีล4 งทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสียงของพอร์ ตการลงทุน
โดยรวมของตนเองด้ วย
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1. ความเสี<ยงจากความผันผวนของมูลค่ าหน่ วยลงทุน (market risk)
ความผันผวนของผลการ
ดําเนินงาน (SD)

< 5%

5 - 10%

10 - 15%

15 - 25%

> 25%

ตํ<า

สูง

2. ความเสี<ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (high concentration risk)
- ความเสี<ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ<ง (high issuer concentration risk)
การลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก
ตราสารรวม

< 10%

10 - 20%

50 - 80%

20 - 50%

> 80%

ตํ<า

สูง

- ความเสี<ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ<ง (high sector concentration risk)
การลงทุนกระจุกตัวในหมวด
อุตสาหกรรมรวม

< 20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

ตํ<า

สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดบริการสือสาร (Communication Services) และหมวดสินค้ าฟุ่ มเฟื อย
(Consumer Discretionary)

- ความเสี<ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ<ง (high country concentration risk)
การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

< 20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

ตํ<า

สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

3. ความเสี<ยงจากการเปลี<ยนแปลงของอัตราแลกเปลี<ยน (exchange rate risk)
การป้องกันความเสียง FX

ทังหมด/เกือบทังหมด

ตํ<า

บางส่ วน

ดุลยพินจิ

ไม่ ป้องกัน

สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกันความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิมเติมได้ ที www.krungsriasset.com
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สัดส่ วนของประเภททรัพย์ สินที<ลงทุน
ข้ อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก

แหล่งทีมา : Factsheet ของกองทุนหลัก Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio, Class I Shares (Acc.)
ณ วันที 31 กรกฎาคม 2564
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ค่ าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุณจะได้ รับ
ดังนัน4 คุณควรพิจารณาการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*
ค่ าธรรมเนียมที<เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่ อปี ของ NAV)

สูงสุดไม่ เกิน
4.6545

สูงสุดไม่ เกิน
2.2470

สูงสุดไม่ เกิน
2.1400
สูงสุดไม่ เกิน
0.1070

สูงสุดไม่ เกิน
0.1605

หมายเหตุ : คุณสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมทีเรี ยกเก็บจริงจากกองทุนย้ อนหลังได้ ที www.krungsriasset.com

ค่ าธรรมเนียมที<เรี ยกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ าซือขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื 4อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ า
ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ค่าใช้ จ่ายอืนๆ

สูงสุดไม่ เกิน

เก็บจริง

2.00 %
2.00 %
2.00 %
2.00 %
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรื อ
เศษของ 1,000
50 บาท
ตามทีจ่ายจริง

1.50 %
ยังไม่เรี ยกเก็บ
1.50 %
ยังไม่เรี ยกเก็บ
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรื อ
เศษของ 1,000
50 บาท
ตามทีจ่ายจริง

หมายเหตุ :
(1) ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรื อผู้สงซื
ั 4อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนข้ างต้ น เป็ นอัตราทีรวมภาษีมลู ค่าเพิม
หรื อภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอืนใดแล้ ว
(2) บริษัทจัดการจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน ในกรณีการสับเปลียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้ กองทุน
เดียวกันนี 4
5

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของกองทุนหลัก Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio, Class I Shares (Acc.)

1. ค่ าใช้ จ่ายที<เรียกเก็บจากผู้ซอหรื
ื อผู้ถือหน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่มี

(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื 4อคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี

2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที<เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้ อยละต่ อปี ของมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิของกองทุนรวม)
(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ

0.75%

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยอืนๆ

0.13%

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทังหมด
4

0.88%

* กองทุนหลักจะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ถ้ ามี) ตามอัตราทีตกลงกันระหว่างบริ ษทั จัดการและกองทุนหลัก ให้ แก่กองทุนเปิ ดกรุงศรี โกลบอล
มิลเลนเนียลอิควิตี 4 โดยเก็บเข้ าเป็ นทรั พย์ สินของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี 4 ทัง4 นี 4 rebate fee ดังกล่าว จะถูกแยกต่างหากโดยไม่ได้
รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการทีเรียกเก็บจริ งจากกองทุนไทย
** กองทุนหลักอาจเพิมเติมหรื อเปลียนแปลงการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้
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ผลการดําเนินงาน
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
ดัชนีชีวัด/อ้ างอิง (Benchmark) คือ MSCI ACWI Growth Net Total Return USD Index สัดส่วน 100.00%
บริ ษัทจัดการจะใช้ ดชั นีชี 4วัดในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ ปรับด้ วยต้ นทุนการป้ องกันความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียน
เพือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน

ประเภทกองทุนรวมเพื<อใช้ เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity
*คุณสามารถดูข้อมูลทีเป็ นปั จจุบนั ได้ ที www.krungsriasset.com

ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก

หมายเหตุ :
(1) ทีมา: Factsheet ของกองทุนหลัก Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio, Class I Shares (Acc.)
ณ วันที 31 กรกฎาคม 2564
(2) ผลตอบแทนในอดีตของกองทุนรวมมิได้ เป็ นสิงยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต
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ข้ อมูลอื<นๆ
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล

ไม่จ่าย

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซิตี 4แบงก์ เอ็น. เอ.

วันที<จดทะเบียน

29 ตุลาคม 2564

อายุโครงการ

ไม่กําหนด
วันทําการซือ :
ช่วง IPO: ระหว่างวันที 20 - 27 ตุลาคม 2564 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ าย
ทังนี
4 4 จะรับชําระเป็ นเช็คจนถึงวันที 27 ตุลาคม 2564
หลัง IPO: เริมตั 4งแต่วนั ที 2 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้ นไป ทุกวันทําการซื 4อขายของกองทุน
ภายในเวลา 15.30 น.
มูลค่าขันตํ
4 าของการซื 4อครัง4 แรก : 500 บาท
มูลค่าขันตํ
4 าของการซื 4อครัง4 ถัดไป : 500 บาท

ซือและขายคืนหน่ วยลงทุน

วันทําการขายคืน :
เริมตั 4งแต่วนั ที 2 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้ นไป ทุกวันทําการซื 4อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
มูลค่าขันตํ
4 าของการขายคืน
: 500 บาท
ยอดคงเหลือขันตํ
4 า
: 50 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : 4 วันทําการนับถัดจากวันทํารายการโดยไม่นบั รวมวันหยุด
ต่างประเทศ (T+4)
หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงระยะเวลาชําระเงินจริงซึงอาจจะเร็วขึ 4น
หรื อช้ าลงกว่าเดิมก็ได้ แต่จะต้ องไม่เกิน 5 วันทําการนับตั 4งแต่วนั ถัดจากวันทีคํานวณ NAV และไม่นบั รวม
วันหยุดต่างประเทศซึงเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในโครงการ โดยขึ 4นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
4 4 บริษทั จัดการจะแจ้ งการเปลียนแปลง
ดังกล่าวให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันทําการโดยประกาศไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ ที : เว็บไซต์ www.krungsriasset.com
รายชื<อผู้จัดการกองทุน

ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือคืน

ชื<อ นามสกุล

ขอบเขตหน้ าที<

วันที<เริ<มบริหารกองทุนรวมนี

นายจาตุรันต์ สอนไว
นายชูศกั ดิ} อวยพรชัยสกุล

ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ

29 ตุลาคม 2564

ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ

29 ตุลาคม 2564

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1572 หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 4อคืนหน่วยลงทุนทีได้ รับการแต่งตั 4งจากบริษัทจัดการ
ทังนี
4 4 คุณสามารถตรวจดูรายชือผู้สนับสนุนการขายฯ เพิมเติมได้ ที www.krungsriasset.com

ติดต่ อสอบถาม
รับหนังสือชีชวน
ร้ องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน4 1-2 โซนเอ ชัน4 12 ชัน4 18 โซนบี
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777
Website : www.krungsriasset.com Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 4อคืนหน่วยลงทุน

ธุรกรรมที<อาจก่ อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้ ที
www.krungsriasset.com/th/Investment/RelatedPartyTransactions.html
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สรุปข้ อมูลสําคัญที<ผ้ ูลงทุนควรทราบเกี<ยวกับกองทุน Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio (กองทุนหลัก):
ชื<อกองทุน:
ลักษณะเฉพาะของ
Class I Shares (Acc.):
วันที<จดทะเบียนกองทุน:
วัตถุประสงค์ การลงทุน:
นโยบายการลงทุน:

Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio
(1) เป็ น Class ทีเสนอขายให้ กบั นักลงทุนสถาบัน
(2) ทําการซื 4อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ และไม่มีการจ่ายเงินปั นผล
19 กันยายน 2555
กองทุนมีวตั ถุประสงค์ให้ เงินลงทุนเติบโตในระยะยาว โดยเน้ นการลงทุนในหุ้นของบริ ษัทต่างๆ ทัวโลกทีได้ รับประโยชน์
จากพฤติกรรมการบริ โภคของประชากรกลุ่ม Millennials
กองทุนจะลงทุนในหุ้นและ/หรื อตราสารทุนทีเปลียนมือได้ (Equity Related Transferable Securities) และกองทุนทีเป็ น
“Permitted Funds” ทีออกโดยหรื อลงทุนในบริ ษัทต่าง ๆ ทัวโลกทีได้ รับประโยชน์จากพฤติกรรมการบริ โภคของประชากร
กลุ่ม Millennials ซึงหมายถึงผู้ทีเกิดในระหว่างปี พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2542 โดยมีสดั ส่วนการลงทุนไม่ตํากว่า 2 ใน 3 ของ
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัว และอาจมีสดั ส่วนการลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมทีสูงอย่างมีนยั สําคัญ ซึงรวมถึงหมวด
เทคโนโลยีและหมวดสินค้ าอุปโภคบริ โภค ทังนี
4 4 การลงทุนกระจุกตัวและสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวอาจเปลียนแปลงได้ ตาม
กาลเวลา
การลงทุนในหุ้นและตราสารทุนทีเปลียนมือได้ อาจรวมถึง หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื 4อหุ้นสามัญ
และตราสารแสดงสิทธิในหุ้นประเภทอืน ๆ ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศซึงออกโดยสถาบันการเงินใน
สหรัฐอเมริ กา (American Depositary Receipts หรื อ “ADRs”) สถาบันการเงินในยุโรป (European Depositary
Receipts หรื อ “EDRs”) และสถาบันการเงินทัวโลก (Global Depositary Receipts หรื อ “GDRs”)
กองทุนจะหลีกเลียงการลงทุนในบริษทั ซึงมีส่วนเกียวข้ องโดยตรงและ/หรื อมีรายได้ หลักมาจากการดําเนินธุรกิจบาง
ประเภทต่อไปนี 4:
- อาวุธทีไม่เป็ นทียอมรับตามอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ (Controversial Weapons) ซึงรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์
- ผลิตภัณฑ์ทีทําจากใบยาสูบ (Tobacco)
- การสกัดหรื อผลิตเชื 4อเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuels) บางประเภท
- ความบันเทิงสําหรับผู้ใหญ่ (Adult Entertainment)
- กิจการเรื อนจําทีแสวงหากําไร (For-profit Prisons) และ
- อาวุธปื นทีครอบครองโดยพลเรื อน (Civilian Firearms)
ทังนี
4 4 แนวทางการคัดเลือกบริ ษัททีจะลงทุน/ไม่ลงทุนตามตัวอย่างข้ างต้ น จะเป็ นไปตามหลักการ ESG (Environmental,
Social and Corporate Governance) โดยทีปรึกษาการลงทุนจะพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ได้ แก่ ปริ มาณการปล่อยก๊ าซ
เรื อนกระจก (Carbon Intensity and Emissions Profiles) สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในทีทํางาน (Workplace
Health and Safety) ผลกระทบต่อชุมชม (Community Impact) การกํากับดูแลกิจการและความสัมพันธ์กบั ผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสีย (Governance Practices and Stakeholder Relations) พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations) โครงสร้ าง
คณะกรรมการบริ ษัท (Board Structure) ความโปร่งใส (Transparency) และการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริ หาร
(Management Incentives) เป็ นต้ น โดยอาศัยแหล่งข้ อมูลทังจากภายในที
4
จัดทําขึ 4นเอง และ/หรื อ แหล่งข้ อมูลจากผู้
ให้ บริ การข้ อมูลภายนอกอืน ๆ
กองทุนอาจลงทุนในหุ้นของบริ ษัทต่าง ๆ ในประเทศจีนโดยตรง เช่น ลงทุนผ่าน “Stock Connect” หรื อโครงการ
“Qualified Foreign Institutional Investor Program: QFI Program” ซึงเป็ นโครงการทีอนุญาตให้ นกั ลงทุนต่างชาติ
ประเภทสถาบันเข้ าไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จีนตามโควต้ าทีได้ รับ หรื อโดยอ้ อม เช่น การลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ประเภท “Access Products” หรื อ Permitted Funds ทีมีการลงทุนในหุ้น China A-Shares ของจีน โดยมีสดั ส่วนการลงทุน
ไม่เกินร้ อยละ …† ของทรัพย์สินสุทธิหรื อไม่เกินขีดจํากัดทีหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้ องอาจกําหนดขึ 4นเป็ นครัง4 คราว
กองทุนอาจลงทุนในหุ้นและ/หรื อตราสารทุนทีเปลียนมือได้ (Equity Related Transferable Securities) ของบริ ษัทอืนที
อยู่นอกเหนือจากบริ ษัททีได้ รับประโยชน์จากพฤติกรรมการบริ โภคของประชากรกลุ่ม Millennials และหลักทรัพย์ทีเปลียน
มือได้ ทีไม่เกียวข้ องกับตราสารทุน (Non-Equity Related Transferable Securities) และ Permitted Funds รวมถึงตรา
สารในตลาดเงินเพือวัตถุประสงค์ในการบริ หารเงินสด (Cash Management) โดยมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
ทรัพย์สินสุทธิ
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นโยบายการลงทุน: (ต่อ)

กองทุนอาจลงทุนใน Permitted Funds ทีสอดคล้ องกับนโยบายและข้ อจํากัดในการลงทุนของกองทุน และจะไม่ลงทุนใน
Permitted Funds ทีมีการก่อภาระผูกพัน เนืองจากอาจนําไปสู่ผลขาดทุนทีมีจํานวนเกินกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนหรื อของ Permitted Fund นัน4 ๆ โดยมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เกินร้ อยละ 10 ของทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื 4อขายล่วงหน้ าเพือบรรลุเป้ าหมายของนโยบายการลงทุน หรื อเพือวัตถุประสงค์ในการป้ องกัน
ความเสียง ซึงได้ แก่ สัญญาซื 4อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Foreign Currency Forward Contracts) สัญญาฟิ ว
เจอร์ สและออปชัน (Futures and Option Contracts) ทีอ้ างอิงกับตราสารทุนและดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และสัญญาสวอป
(Swaps) ซึงประกอบด้ วย Equity Swaps และ Total Return Swaps และอาจลงทุนเพือเพิมประสิทธิภาพการบริ หารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management)
กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรื อมีการซื 4อขายในตลาดทีเป็ นทางการ (Organized
Market) ไม่ตํากว่าร้ อยละ 51 ของทรัพย์สินสุทธิ โดยไม่นบั รวมการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ทังนี
4 4 กองทุนจะไม่
ลงทุนในทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (Real Estate Investment Trusts: REITs)

ดัชนีชีวัด (Benchmark):
อายุโครงการ:
บริษัทจัดการกองทุน:
ผู้เก็บรั กษาทรั พย์ สินของกองทุน:
เว็บไซต์ :

MSCI ACWI Growth Net Total Return USD
ไม่กําหนด
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
สามารถดูข้อมูลหนังสือชี 4ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอืนเพิมเติมได้ ทีเว็บไซต์: www.gsam.com

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็ น 3 ชนิด ได้ แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดจ่ายเงินปั นผล ทัง4 นี 4 ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี 4ได้ ตามเงือนไขทีบริ ษัทจัดการกําหนด และบริ ษัทจัดการจะแยก
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนแต่ละชนิด โดยมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมลู ค่าเท่ากันหรื อแตกต่างกันได้
การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ ทําให้ ความรับผิดชอบของกองทุนรวมทีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วย
ลงทุน ทรัพย์สินทังหมดของกองทุ
4
นรวมยังคงอยู่ภายใต้ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
4 ได้ อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสียงจากการ
ลงทุนซึงผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ได้ รับอนุมตั ิจดั ตั 4ง และอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชี 4ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี 4มิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี 4ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเสนอขายนัน4
ทังนี
4 4 บริ ษัทจัดการได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชีช4 วนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ ณ วันที 18 ตุลาคม 2564 แล้ วด้ วยความระมัดระวังใน
ฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให้ ผ้ อู ืนสําคัญผิด
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คําอธิบายความเสี<ยง
ความเสี<ยงจากความผันผวนของมูลค่ าหน่ วยลงทุน (Market Risk)
ความเสียงทีมีมลู ค่าของหลักทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุนจะเปลียนแปลงเพิมขึ 4นหรื อลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง4 ในและต่างประเทศ เป็ นต้ น ซึงจะพิจารณาได้ จากค่า Standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หาก
กองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลียนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู

ความเสี<ยงจากการเปลี<ยนแปลงของอัตราแลกเปลี<ยน (Currency Risk)
ความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียน (Currency Risk) หมายถึง การเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนมีผลกระทบต่อ
มูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้ วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงทีเงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงทีบาทแข็ง กองทุนรวมจะ
ได้ เงินบาทกลับมาน้ อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงทีบาทอ่อนก็อาจได้ ผลตอบแทน
มากขึ 4นกว่าเดิมด้ วยเช่นกัน ดังนัน4 การป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนจึงเป็ นเครื องมือสําคัญในการบริ หารความเสียง ซึงทําได้
ดังต่อไปนี 4
ป้องกันความเสี<ยงทังหมดหรือเกือบทังหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
ป้องกันความเสี<ยงบางส่ วน โดยต้ องระบุสัดส่ วนการป้องกัน ความเสี<ยงไว้ อย่ างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสียงจากอัตรา
แลกเปลียน
อาจป้องกันความเสี<ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียน เนืองจากการป้องกัน
ความเสียงขึ 4นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสียงหรื อไม่
ไม่ ป้องกันความเสี<ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียน

ความเสี<ยงจากการกระจุกตัวลงทุน (High Concentration Risk)
(1) ความเสี<ยงจากการลงทุน กระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนี<ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึงหากเกิดเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน หรื อความมันคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการ
ลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
(2) ความเสี<ยงจากการลงทุน กระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ< ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึงหากเกิดเหตุการณ์ ทีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน4
กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี<ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ< ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึงหากเกิดเหตุการณ์ ทีส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้ น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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iPO: วันที 20 - 27 ตุลาคม 2564

ข้ อมูล ณ วันที 18 ตุลาคม 2564

หนังสือชีชวนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ
กองทุนเปิ ดกรุ งศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี
Krungsri Global Millennials Equity Fund (KFGMIL)
(หน่ วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน: KFGMIL-I)
บลจ.กรุ งศรี จํากัด
การเข้ าร่ วมการต่ อต้ านทุจริต :
ได้ รับการรับรอง CAC

กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมที>เน้ นลงทุนแบบมีความเสี>ยงต่ างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเหมาะกับใคร?
คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่ วนของประเภททรั พย์ สินที>ลงทุน
ค่ าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ข้ อมูลอื>นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ ใช่ การฝากเงิน

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
(1) นโยบายการลงทุน
กองทุน เปิ ดกรุ ง ศรี โกลบอลมิ ล เลนเนี ย ลอิ ค วิตี :4 จะนํ า เงิน ไปลงทุน ในหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมต่ า งประเทศชื อ
Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio, Class I Shares (Acc.) (กองทุ น หลัก ) ซึงบริ ห ารจัด การโดย
บริ ษัท Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited โดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุน Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio (กองทุนหลัก): มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัท
ต่าง ๆ ทัวโลกทีได้ รับประโยชน์จากพฤติกรรมการบริ โภคของประชากรกลุ่ม Millennials ทีเกิดในระหว่างปี พ.ศ. 2523
ถึง พ.ศ. 2542
กองทุนไทยอาจลงทุนในตราสารหนีท4 ีมีอันดับความน่าเชือถือตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (Non - investment Grade)
หรื อตราสารหนี 4ทีไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated) โดยมีสดั ส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมือรวมกับ
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี 4 กองทุนอาจลงทุน
ในตราสารทุนของบริ ษัททีไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารทีมีสญ
ั ญาซื 4อขาย
ล่วงหน้ าแฝง (Structured note) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
กองทุนไทยจะทํ าสัญ ญาซือ4 ขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื อป้องกัน ความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนเงิน (Foreign
Exchange Rate Risk) เกือบทัง4 หมด โดยไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ และอาจลงทุนใน
สัญญาซื 4อขายล่วงหน้ าเพือเพิมประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน (efficient portfolio management) โดยขึน4 อยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้ เป็ นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรื อกองทุนรวมทีมีการลงทุนโดยตรงในตราสารและ/หรื อหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรื อ
สามารถกลับ มาเป็ นกองทุ น รวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ ทํ า ให้ ร ะดับ ความเสี ยงของการลงทุ น (Risk
Spectrum) เพิมขึน4 ทัง4 นี 4 ให้ เป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึงขึน4 อยู่กับสถานการณ์ ตลาด โดยเป็ นไปเพือ
ประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
(คุณสามารถศึกษาข้ อมูลกองทุนหลักได้ จาก www.gsam.com)

(2) กลยุทธ์ ในการบริหารจัดการลงทุน
กองทุนเปิ ดกรุงศรี โกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี 4 มุ่งหวังให้ ผลประกอบการเคลือนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลัก
Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active Management)

กองทุนรวมนีเหมาะกับใคร?
ผู้ลงทุนทีสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นทีกองทุนหลักไปลงทุน ซึงอาจจะปรับตัวเพิมสูงขึ 4น หรื อลดลงจนตํากว่ามูลค่าที
ลงทุนและทําให้ ขาดทุนได้
ผู้ลงทุนทีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี 4ทัวไป

กองทุนรวมนีไม่ เหมาะกับใคร
ผู้ลงทุนทีเน้ นการได้ รับผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแน่นอน หรื อรักษาเงินต้ นให้ อยู่ครบ

ทําอย่ างไรหากยังไม่ เข้ าใจนโยบาย และความเสี>ยงของกองทุนนี
อ่ านหนังสือชี 4ชวนฉบับเต็ม หรื อสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ าลงทุนหากไม่ เข้ าใจลักษณะและความเสี>ยงของกองทุนรวมนีดีพอ
1

คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คําเตือนที>สําคัญ
กองทุนไทยจะเข้ าทําสัญญาซื 4อขายล่วงหน้ าทีมีตัวแปรเป็ นอัตราแลกเปลียนเงินเพือป้องกันความเสียง ณ ขณะใดขณะหนึง
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสียง โดยทําให้
ผลตอบแทนของกองทุนไทยโดยรวมลดลงจากต้ นทุนทีเพิมขึ 4น
กองทุนหลักอาจทําสัญญาซื 4อขายล่วงหน้ าเพือป้องกันความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนโดยขึ 4นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุนหลัก กองทุนจึงอาจมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียน (Exchange Rate Risk)
กองทุนไทยและ/หรื อกองทุนหลักอาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซึงสัญญาซื 4อขายล่วงหน้ าเพือเพิมประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน
และอาจลงทุนในตราสารทีมีสัญ ญาซื 4อขายล่วงหน้ าแฝง จึงมีความเสียงมากกว่ากองทุนรวมทีลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง
โดยตรง เนืองจากใช้ เงินลงทุนในจํานวนทีน้ อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทําการซื 4อขายไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนหลัก ซึงในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมกันในวันทําการซื 4อขายใดเกินกว่าอัตรา
ทีกําหนดไว้ ดงั กล่าว กองทุนหลักอาจเลือนการทํารายการไถ่ถอนหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทังหมดเป็
4
นระยะเวลาไม่เกินกว่า 10
วันทําการ นอกจากนี 4 ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ ไม่ปกติ เช่น ตลาดซื 4อขายหลักทรัพย์ทีกองทุนหลักลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซื 4อขาย
ได้ ตามปกติ หรื อหลักทรัพย์ทีกองทุนหลักลงทุนถูกระงับการซื 4อขาย หรื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางเศรษฐกิจ การเมือง หรื อเกิด
เหตุการณ์อืนใดทีอยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนหลัก กองทุนหลักอาจระงับการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ การเสนอขาย
การสับเปลียน และการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเป็ นการชัวคราวได้ จึงอาจส่งผลให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนล่าช้ ากว่าทีกําหนดไว้
กองทุนรวมนีล4 งทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสียงของพอร์ ตการลงทุน
โดยรวมของตนเองด้ วย
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1. ความเสี>ยงจากความผันผวนของมูลค่ าหน่ วยลงทุน (market risk)
ความผันผวนของผลการ
ดําเนินงาน (SD)

< 5%

5 - 10%

10 - 15%

15 - 25%

> 25%

ตํ>า

สูง

2. ความเสี>ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (high concentration risk)
- ความเสี>ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ>ง (high issuer concentration risk)
การลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก
ตราสารรวม

< 10%

10 - 20%

50 - 80%

20 - 50%

> 80%

ตํ>า

สูง

- ความเสี>ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ>ง (high sector concentration risk)
การลงทุนกระจุกตัวในหมวด
อุตสาหกรรมรวม

< 20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

ตํ>า

สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดบริการสือสาร (Communication Services) และหมวดสินค้ าฟุ่ มเฟื อย
(Consumer Discretionary)

- ความเสี>ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ>ง (high country concentration risk)
การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

< 20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

ตํ>า

สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

3. ความเสี>ยงจากการเปลี>ยนแปลงของอัตราแลกเปลี>ยน (exchange rate risk)
การป้องกันความเสียง FX

ทังหมด/เกือบทังหมด

ตํ>า

บางส่ วน

ดุลยพินจิ

ไม่ ป้องกัน

สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกันความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิมเติมได้ ที www.krungsriasset.com
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สัดส่ วนของประเภททรัพย์ สินที>ลงทุน
ข้ อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก

แหล่งทีมา : Factsheet ของกองทุนหลัก Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio, Class I Shares (Acc.)
ณ วันที 31 กรกฎาคม 2564
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ค่ าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุณจะได้ รับ
ดังนัน4 คุณควรพิจารณาการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*
ค่ าธรรมเนียมที>เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่ อปี ของ NAV)

สูงสุดไม่ เกิน
4.6545

สูงสุดไม่ เกิน
2.2470

สูงสุดไม่ เกิน
2.1400
สูงสุดไม่ เกิน
0.1070

สูงสุดไม่ เกิน
0.1605

หมายเหตุ : คุณสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมทีเรี ยกเก็บจริงจากกองทุนย้ อนหลังได้ ที www.krungsriasset.com

ค่ าธรรมเนียมที>เรี ยกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ าซือขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื 4อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ า
ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ค่าใช้ จ่ายอืนๆ

สูงสุดไม่ เกิน

เก็บจริง

2.00 %
2.00 %
2.00 %
2.00 %
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรื อ
เศษของ 1,000
50 บาท
ตามทีจ่ายจริง

ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่เรี ยกเก็บ
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรื อ
เศษของ 1,000
50 บาท
ตามทีจ่ายจริง

หมายเหตุ :
(1) ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรื อผู้สงซื
ั 4อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนข้ างต้ น เป็ นอัตราทีรวมภาษีมลู ค่าเพิม
หรื อภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอืนใดแล้ ว
(2) บริษัทจัดการจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน ในกรณีการสับเปลียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้ กองทุน
เดียวกันนี 4
5

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของกองทุนหลัก Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio, Class I Shares (Acc.)

1. ค่ าใช้ จ่ายที>เรียกเก็บจากผู้ซอหรื
ื อผู้ถือหน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่มี

(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื 4อคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี

2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที>เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้ อยละต่ อปี ของมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิของกองทุนรวม)
(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ

0.75%

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยอืนๆ

0.13%

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทังหมด
4

0.88%

* กองทุนหลักจะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ถ้ ามี) ตามอัตราทีตกลงกันระหว่างบริ ษทั จัดการและกองทุนหลัก ให้ แก่กองทุนเปิ ดกรุงศรี โกลบอล
มิลเลนเนียลอิควิตี 4 โดยเก็บเข้ าเป็ นทรั พย์ สินของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี 4 ทัง4 นี 4 rebate fee ดังกล่าว จะถูกแยกต่างหากโดยไม่ได้
รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการทีเรียกเก็บจริ งจากกองทุนไทย
** กองทุนหลักอาจเพิมเติมหรื อเปลียนแปลงการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้
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ผลการดําเนินงาน
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
ดัชนีชีวัด/อ้ างอิง (Benchmark) คือ MSCI ACWI Growth Net Total Return USD Index สัดส่วน 100.00%
บริ ษัทจัดการจะใช้ ดชั นีชี 4วัดในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ ปรับด้ วยต้ นทุนการป้ องกันความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียน
เพือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน

ประเภทกองทุนรวมเพื>อใช้ เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity
*คุณสามารถดูข้อมูลทีเป็ นปั จจุบนั ได้ ที www.krungsriasset.com

ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก

หมายเหตุ :
(1) ทีมา: Factsheet ของกองทุนหลัก Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio, Class I Shares (Acc.)
ณ วันที 31 กรกฎาคม 2564
(2) ผลตอบแทนในอดีตของกองทุนรวมมิได้ เป็ นสิงยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต
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ข้ อมูลอื>นๆ
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล

ไม่จ่าย

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซิตี 4แบงก์ เอ็น. เอ.

วันที>จดทะเบียน

29 ตุลาคม 2564

อายุโครงการ

ไม่กําหนด
วันทําการซือ :
ช่วง IPO: ระหว่างวันที 20 - 27 ตุลาคม 2564 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ าย
ทังนี
4 4 จะรับชําระเป็ นเช็คจนถึงวันที 27 ตุลาคม 2564
หลัง IPO: เริมตั 4งแต่วนั ที 2 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้ นไป ทุกวันทําการซื 4อขายของกองทุน
ภายในเวลา 15.30 น.
มูลค่าขันตํ
4 าของการซื 4อครัง4 แรก : 500 บาท
มูลค่าขันตํ
4 าของการซื 4อครัง4 ถัดไป : 500 บาท

ซือและขายคืนหน่ วยลงทุน

วันทําการขายคืน :
เริมตั 4งแต่วนั ที 2 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้ นไป ทุกวันทําการซื 4อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
มูลค่าขันตํ
4 าของการขายคืน
: 500 บาท
ยอดคงเหลือขันตํ
4 า
: 50 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : 4 วันทําการนับถัดจากวันทํารายการโดยไม่นบั รวมวันหยุด
ต่างประเทศ (T+4)
หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงระยะเวลาชําระเงินจริงซึงอาจจะเร็วขึ 4น
หรื อช้ าลงกว่าเดิมก็ได้ แต่จะต้ องไม่เกิน 5 วันทําการนับตั 4งแต่วนั ถัดจากวันทีคํานวณ NAV และไม่นบั รวม
วันหยุดต่างประเทศซึงเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในโครงการ โดยขึ 4นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
4 4 บริษทั จัดการจะแจ้ งการเปลียนแปลง
ดังกล่าวให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันทําการโดยประกาศไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ ที : เว็บไซต์ www.krungsriasset.com
รายชื>อผู้จัดการกองทุน

ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือคืน

ชื>อ นามสกุล

ขอบเขตหน้ าที>

วันที>เริ>มบริหารกองทุนรวมนี

นายจาตุรันต์ สอนไว
นายชูศกั ดิ} อวยพรชัยสกุล

ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ

29 ตุลาคม 2564

ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ

29 ตุลาคม 2564

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1572 หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 4อคืนหน่วยลงทุนทีได้ รับการแต่งตั 4งจากบริษัทจัดการ
ทังนี
4 4 คุณสามารถตรวจดูรายชือผู้สนับสนุนการขายฯ เพิมเติมได้ ที www.krungsriasset.com

ติดต่ อสอบถาม
รับหนังสือชีชวน
ร้ องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน4 1-2 โซนเอ ชัน4 12 ชัน4 18 โซนบี
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777
Website : www.krungsriasset.com Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 4อคืนหน่วยลงทุน

ธุรกรรมที>อาจก่ อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้ ที
www.krungsriasset.com/th/Investment/RelatedPartyTransactions.html
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สรุปข้ อมูลสําคัญที>ผ้ ูลงทุนควรทราบเกี>ยวกับกองทุน Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio (กองทุนหลัก):
ชื>อกองทุน:
ลักษณะเฉพาะของ
Class I Shares (Acc.):
วันที>จดทะเบียนกองทุน:
วัตถุประสงค์ การลงทุน:
นโยบายการลงทุน:

Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio
(1) เป็ น Class ทีเสนอขายให้ กบั นักลงทุนสถาบัน
(2) ทําการซื 4อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ และไม่มีการจ่ายเงินปั นผล
19 กันยายน 2555
กองทุนมีวตั ถุประสงค์ให้ เงินลงทุนเติบโตในระยะยาว โดยเน้ นการลงทุนในหุ้นของบริ ษัทต่างๆ ทัวโลกทีได้ รับประโยชน์
จากพฤติกรรมการบริ โภคของประชากรกลุ่ม Millennials
กองทุนจะลงทุนในหุ้นและ/หรื อตราสารทุนทีเปลียนมือได้ (Equity Related Transferable Securities) และกองทุนทีเป็ น
“Permitted Funds” ทีออกโดยหรื อลงทุนในบริ ษัทต่าง ๆ ทัวโลกทีได้ รับประโยชน์จากพฤติกรรมการบริ โภคของประชากร
กลุ่ม Millennials ซึงหมายถึงผู้ทีเกิดในระหว่างปี พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2542 โดยมีสดั ส่วนการลงทุนไม่ตํากว่า 2 ใน 3 ของ
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัว และอาจมีสดั ส่วนการลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมทีสูงอย่างมีนยั สําคัญ ซึงรวมถึงหมวด
เทคโนโลยีและหมวดสินค้ าอุปโภคบริ โภค ทังนี
4 4 การลงทุนกระจุกตัวและสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวอาจเปลียนแปลงได้ ตาม
กาลเวลา
การลงทุนในหุ้นและตราสารทุนทีเปลียนมือได้ อาจรวมถึง หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื 4อหุ้นสามัญ
และตราสารแสดงสิทธิในหุ้นประเภทอืน ๆ ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศซึงออกโดยสถาบันการเงินใน
สหรัฐอเมริ กา (American Depositary Receipts หรื อ “ADRs”) สถาบันการเงินในยุโรป (European Depositary
Receipts หรื อ “EDRs”) และสถาบันการเงินทัวโลก (Global Depositary Receipts หรื อ “GDRs”)
กองทุนจะหลีกเลียงการลงทุนในบริษทั ซึงมีส่วนเกียวข้ องโดยตรงและ/หรื อมีรายได้ หลักมาจากการดําเนินธุรกิจบาง
ประเภทต่อไปนี 4:
- อาวุธทีไม่เป็ นทียอมรับตามอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ (Controversial Weapons) ซึงรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์
- ผลิตภัณฑ์ทีทําจากใบยาสูบ (Tobacco)
- การสกัดหรื อผลิตเชื 4อเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuels) บางประเภท
- ความบันเทิงสําหรับผู้ใหญ่ (Adult Entertainment)
- กิจการเรื อนจําทีแสวงหากําไร (For-profit Prisons) และ
- อาวุธปื นทีครอบครองโดยพลเรื อน (Civilian Firearms)
ทังนี
4 4 แนวทางการคัดเลือกบริ ษัททีจะลงทุน/ไม่ลงทุนตามตัวอย่างข้ างต้ น จะเป็ นไปตามหลักการ ESG (Environmental,
Social and Corporate Governance) โดยทีปรึกษาการลงทุนจะพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ได้ แก่ ปริ มาณการปล่อยก๊ าซ
เรื อนกระจก (Carbon Intensity and Emissions Profiles) สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในทีทํางาน (Workplace
Health and Safety) ผลกระทบต่อชุมชม (Community Impact) การกํากับดูแลกิจการและความสัมพันธ์กบั ผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสีย (Governance Practices and Stakeholder Relations) พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations) โครงสร้ าง
คณะกรรมการบริ ษัท (Board Structure) ความโปร่งใส (Transparency) และการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริ หาร
(Management Incentives) เป็ นต้ น โดยอาศัยแหล่งข้ อมูลทังจากภายในที
4
จัดทําขึ 4นเอง และ/หรื อ แหล่งข้ อมูลจากผู้
ให้ บริ การข้ อมูลภายนอกอืน ๆ
กองทุนอาจลงทุนในหุ้นของบริ ษัทต่าง ๆ ในประเทศจีนโดยตรง เช่น ลงทุนผ่าน “Stock Connect” หรื อโครงการ
“Qualified Foreign Institutional Investor Program: QFI Program” ซึงเป็ นโครงการทีอนุญาตให้ นกั ลงทุนต่างชาติ
ประเภทสถาบันเข้ าไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จีนตามโควต้ าทีได้ รับ หรื อโดยอ้ อม เช่น การลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ประเภท “Access Products” หรื อ Permitted Funds ทีมีการลงทุนในหุ้น China A-Shares ของจีน โดยมีสดั ส่วนการลงทุน
ไม่เกินร้ อยละ …† ของทรัพย์สินสุทธิหรื อไม่เกินขีดจํากัดทีหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้ องอาจกําหนดขึ 4นเป็ นครัง4 คราว
กองทุนอาจลงทุนในหุ้นและ/หรื อตราสารทุนทีเปลียนมือได้ (Equity Related Transferable Securities) ของบริ ษัทอืนที
อยู่นอกเหนือจากบริ ษัททีได้ รับประโยชน์จากพฤติกรรมการบริ โภคของประชากรกลุ่ม Millennials และหลักทรัพย์ทีเปลียน
มือได้ ทีไม่เกียวข้ องกับตราสารทุน (Non-Equity Related Transferable Securities) และ Permitted Funds รวมถึงตรา
สารในตลาดเงินเพือวัตถุประสงค์ในการบริ หารเงินสด (Cash Management) โดยมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
ทรัพย์สินสุทธิ
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นโยบายการลงทุน: (ต่อ)

กองทุนอาจลงทุนใน Permitted Funds ทีสอดคล้ องกับนโยบายและข้ อจํากัดในการลงทุนของกองทุน และจะไม่ลงทุนใน
Permitted Funds ทีมีการก่อภาระผูกพัน เนืองจากอาจนําไปสู่ผลขาดทุนทีมีจํานวนเกินกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนหรื อของ Permitted Fund นัน4 ๆ โดยมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เกินร้ อยละ 10 ของทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื 4อขายล่วงหน้ าเพือบรรลุเป้ าหมายของนโยบายการลงทุน หรื อเพือวัตถุประสงค์ในการป้ องกัน
ความเสียง ซึงได้ แก่ สัญญาซื 4อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Foreign Currency Forward Contracts) สัญญาฟิ ว
เจอร์ สและออปชัน (Futures and Option Contracts) ทีอ้ างอิงกับตราสารทุนและดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และสัญญาสวอป
(Swaps) ซึงประกอบด้ วย Equity Swaps และ Total Return Swaps และอาจลงทุนเพือเพิมประสิทธิภาพการบริ หารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management)
กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรื อมีการซื 4อขายในตลาดทีเป็ นทางการ (Organized
Market) ไม่ตํากว่าร้ อยละ 51 ของทรัพย์สินสุทธิ โดยไม่นบั รวมการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ทังนี
4 4 กองทุนจะไม่
ลงทุนในทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (Real Estate Investment Trusts: REITs)

ดัชนีชีวัด (Benchmark):
อายุโครงการ:
บริษัทจัดการกองทุน:
ผู้เก็บรั กษาทรั พย์ สินของกองทุน:
เว็บไซต์ :

MSCI ACWI Growth Net Total Return USD
ไม่กําหนด
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
สามารถดูข้อมูลหนังสือชี 4ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอืนเพิมเติมได้ ทีเว็บไซต์: www.gsam.com

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็ น 3 ชนิด ได้ แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดจ่ายเงินปั นผล ทัง4 นี 4 ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี 4ได้ ตามเงือนไขทีบริ ษัทจัดการกําหนด และบริ ษัทจัดการจะแยก
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนแต่ละชนิด โดยมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมลู ค่าเท่ากันหรื อแตกต่างกันได้
การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ ทําให้ ความรับผิดชอบของกองทุนรวมทีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วย
ลงทุน ทรัพย์สินทังหมดของกองทุ
4
นรวมยังคงอยู่ภายใต้ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
4 ได้ อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสียงจากการ
ลงทุนซึงผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ได้ รับอนุมตั ิจดั ตั 4ง และอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชี 4ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี 4มิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี 4ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเสนอขายนัน4
ทังนี
4 4 บริ ษัทจัดการได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชีช4 วนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ ณ วันที 18 ตุลาคม 2564 แล้ วด้ วยความระมัดระวังใน
ฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให้ ผ้ อู ืนสําคัญผิด
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คําอธิบายความเสี>ยง
ความเสี>ยงจากความผันผวนของมูลค่ าหน่ วยลงทุน (Market Risk)
ความเสียงทีมีมลู ค่าของหลักทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุนจะเปลียนแปลงเพิมขึ 4นหรื อลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง4 ในและต่างประเทศ เป็ นต้ น ซึงจะพิจารณาได้ จากค่า Standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หาก
กองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลียนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู

ความเสี>ยงจากการเปลี>ยนแปลงของอัตราแลกเปลี>ยน (Currency Risk)
ความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียน (Currency Risk) หมายถึง การเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนมีผลกระทบต่อ
มูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้ วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงทีเงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงทีบาทแข็ง กองทุนรวมจะ
ได้ เงินบาทกลับมาน้ อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงทีบาทอ่อนก็อาจได้ ผลตอบแทน
มากขึ 4นกว่าเดิมด้ วยเช่นกัน ดังนัน4 การป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนจึงเป็ นเครื องมือสําคัญในการบริ หารความเสียง ซึงทําได้
ดังต่อไปนี 4
ป้องกันความเสี>ยงทังหมดหรือเกือบทังหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
ป้องกันความเสี>ยงบางส่ วน โดยต้ องระบุสัดส่ วนการป้องกัน ความเสี>ยงไว้ อย่ างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสียงจากอัตรา
แลกเปลียน
อาจป้องกันความเสี>ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียน เนืองจากการป้องกัน
ความเสียงขึ 4นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสียงหรื อไม่
ไม่ ป้องกันความเสี>ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียน

ความเสี>ยงจากการกระจุกตัวลงทุน (High Concentration Risk)
(1) ความเสี>ยงจากการลงทุน กระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนี>ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึงหากเกิดเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน หรื อความมันคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการ
ลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
(2) ความเสี>ยงจากการลงทุน กระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ> ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึงหากเกิดเหตุการณ์ ทีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน4
กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี>ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ> ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึงหากเกิดเหตุการณ์ ทีส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้ น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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