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หนังสือชีช้วนส�วนข�อมูลกองทุนรวม 

หLามขายผูLลงทุนรายยPอย 
กองทุนรวมสําหรับผูLลงทุนสถาบันและผูLลงทุนรายใหญPพิเศษเทPานัน้ 

กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมคีวามซับซLอน 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปQท่ี 2  สิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธN 2567 



 หน้า 1 

             - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี�-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย - ***              บริษัทหลกัทรัพยNจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

สรุปข้อมูลกองทุนรวม 

1.  ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก ที�เน้นลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) สําหรับผู้ลงทุนสถาบนัหรือ 
ผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ ประเภทรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุ 

นโยบายการลงทุน :  

1.  กองทนุจะลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศที�มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทนุในระยะยาว โดยจะลงทนุในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื�อ Schroders Capital 
Semi-Liquid Global Private Equity, Class C Accumulation USD (“กองทนุหลกั”) ซึ�งมีนโยบายลงทนุในความมีส่วนได้เสียจากความเป็นเจ้าของ (Equity 
Interests) ของบริษัทที�ไม่ได้จดทะเบียนซื 5อขายในตลาดหลกัทรัพย์ (Private Equity) ทั�วโลก 

กองทุนหลกัจะลงทุนใน private equity ที�มีกลยุทธ์การลงทุนในลกัษณะของการให้เงินลงทุนแก่บริษัทที�อยู่ในช่วงเริ�มต้นกิจการ (Venture Capital) การให้
เงินลงทนุเพื�อขยายกิจการในบริษัทที�อยู่ในช่วงเติบโต (Growth Capital) และการร่วมทนุในลกัษณะการเข้าซื 5อกิจการในบริษัทที�มีความมั�นคงแล้ว (Buyout)  
นอกจากนี 5 กองทุนหลกัอาจลงทนุโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ได้ และอาจมีการกู้ ยืมเงินเพื�อการลงทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ทั 5งนี 5 
กองทุนหลักจะไม่ทําธุรกรรมต่อไปนี 5 ได้แก่ ธุรกรรมสัญญาซื 5อขายล่วงหน้า (Derivatives) ธุรกรรมการขายหลกัทรัพย์ที�ต้องยืมมาเพื�อการส่งมอบ (Short 
Sale) และธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื 5อคืน (Repurchase Agreement) 

กองทุนหลกัดงักล่าวบริหารจัดการโดยบริษัท Schroder Investment Management (Europe) S.A. ภายใต้การกํากับดูแลโดย Commission de Surveillance 
du Secteur Financier (CSSF) ภายใต้กฎหมายของประเทศลกัเซมเบิร์ก ซึ�งเป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission 
(IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)  

บริษัทจัดการจะลงทุนในสกลุเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลกั และกองทุนหลกัจะลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน เช่น สกุลเงินยูโร เงิน
เหรียญสหรัฐ เงินหยวนจีน ดอลลาร์ฮ่องกง เงินเยนญี�ปุ่ น เป็นต้น ทั 5งนี 5 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี�ยนแปลงสกลุเงินหลกัเป็นสกลุเงินอื�นใดนอกเหนือจาก
สกุลเงินเหรียญสหรัฐในภายหลงัก็ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงสกลุเงินที�ใช้ในการซื 5อขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนหลัก ซึ�งบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสําคัญ บริษัทจัดการจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือสื�อ
อิเล็กทรอนิกส์ที�เกี�ยวข้องให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั  

อนึ�ง กองทนุหลกัข้างต้นมีการเสนอขายในหลาย Class ซึ�งสามารถลงทนุได้ทั 5งผู้ลงทุนทั�วไป และ/หรือผู้ลงทนุสถาบนั โดยแต่ละ Class ของหน่วยลงทุนอาจ
มีความแตกต่างกันในเรื�องของนโยบายการจัดสรรกําไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม คุณสมบตัิของผู้ลงทุน หรือเงื�อนไขการทํารายการซื 5อและขายคืนหน่วย
ลงทนุ เป็นต้น ซึ�งบริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกลงทนุใน Class C Accumulation USD (เป็น Class ที�เสนอขายให้กบัผู้ลงทนุสถาบนั ซื 5อขายหน่วยลงทนุใน
สกุลเงินเหรียญสหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล) อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี�ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทุนตามความ
เหมาะสมในภายหลงัก็ได้ ทั 5งนี 5 เพื�อประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซึ�งบริษัทจดัการจะแจ้งผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์ที�เกี�ยวข้องให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั (รายละเอียดของประเภทของ Share classes สามารถ
ดเูพิ�มเติมได้จากหนงัสือชี 5ชวนของกองทนุหลกัจากเว็บไซต์ของกองทนุหลกั)  

2.  ในระหว่างรอการนําเงินที�ได้รับจากการสั�งซื 5อหน่วยลงทนุล่วงหน้าเพื�อไปลงทนุในกองทนุหลกั กองทนุจะลงทนุในตราสารที�มีความเสี�ยงตํ�าและสภาพคล่องสงู 
เช่น ตราสารภาครัฐ และเงินฝากธนาคาร เป็นต้น 

3.  สําหรับเงินลงทนุส่วนที�เหลือ กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนี 5 ตราสารทนุ ตราสารกึ�งหนี 5กึ�งทนุ ตราสารทางการเงินอื�นๆ และ/หรือเงินฝากธนาคาร ที�เสนอขาย
ทั 5งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และอาจลงทนุในตราสารทนุของบริษัทที�ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted Securities)  

4.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซื 5อขายล่วงหน้าเพื�อป้องกันความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึ 5นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จดัการ ซึ�งจะพิจารณาลงทนุในสญัญาซื 5อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื�อป้องกนัความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบัอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราในสกลุเงินต่างประเทศที�
อาจเกิดขึ 5นได้จากการลงทนุในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ อย่างไรก็ดี กรณีกองทุนมีสดัส่วนการลงทนุในสญัญาซื 5อขาย
ล่วงหน้าเพื�อป้องกันความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเกินมูลค่าความเสี�ยงที�มีอยู่ อาจเนื�องจากการไม่ได้รับทราบข้อมูลการลงทุนในทนัที หรือสาเหตอืุ�นใดที�
อยู่นอกเหนือการควบคมุ โดยมิได้มีวตัถปุระสงค์เพื�อหาผลตอบแทน บริษัทจดัการจะดําเนินการปรับลดสดัส่วนการลงทนุในสญัญาซื 5อขายล่วงหน้าโดยพลนั
นบัแต่วนัที�รับทราบข้อมลู เพื�อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

5.  กองทุนไทยอาจเข้าทําสญัญาซื 5อขายล่วงหน้าเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยขึ 5นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ เช่น การทําสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที�อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี�ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี 5ย ซึ�งพิจารณาจาก
สภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบงัคบั และปัจจัยอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของหลกัทรัพย์ที�ลงทุน การออกสญัญาซื 5อขาย
ล่วงหน้าที�อ้างอิงกับดชันีอ้างอิง การคาดการณ์เหตุการณ์ที�อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสําคัญของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรม
สญัญาซื 5อขายล่วงหน้า เป็นต้น  ทั 5งนี 5 จะมีอตัราส่วนการลงทนุเพื�อ EPM สงูสดุไม่เกินร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

6. กองทุนไทยจะไม่ทําการขายหลกัทรัพย์ที�ต้องยืมมาเพื�อการส่งมอบ (Short Sale) ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื 5อคืน (Repurchase Agreement) และการ
กู้ ยืม เว้นแต่การกู้ ยืมเพื�อการบริหารสภาพคล่องของกองทนุรวมตามที�กําหนดไว้ในโครงการจดัการเท่านั 5น 
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7.  กองทุนไทยอาจลงทนุในตราสารหนี 5ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือตํ�ากว่าที�สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) หรือตราสารหนี 5ที�ไม่ได้รับการจดัอนัดบั
ความน่าเชื�อถือ (Unrated) โดยมีสดัส่วนการลงทุนในตราสารดงักล่าวเมื�อรวมกบัสดัส่วนการลงทุนของกองทุนหลกัจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทนุ นอกจากนี 5 กองทุนอาจลงทนุในตราสารทุนของบริษัทที�ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที�มีสญัญา
ซื 5อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

8.  กองทนุไทยมีประมาณการผลตอบแทนภายใต้สถานการณ์เชิงลบอย่างมากที�สดุ (Worst Case Scenario) จากการที�กองทนุไทยและ/หรือกองทนุหลกัลงทุน
ในสญัญาซื 5อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และกู้ ยืมเพื�อการลงทุน ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทนุ  

9.  กองทนุไทยอาจพิจารณาลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�น ตามที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุน
ได้  

10.  ในกรณีที�บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทนุรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity 
(กองทนุหลกั) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทนุไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุ หรือผลตอบแทนของกองทนุดงักล่าวไม่เป็นไปตามที�คาดไว้ 
หรือไม่สามารถลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุดงักล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทนุต่างประเทศดงักล่าวมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วยงานกํากบัดูแล
ของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื�อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี�ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุน
ต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที�กองทุนหลกัได้เลิกโครงการในขณะที�บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการ
ลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี 5-ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย  

เมื�อปรากฏกรณีตามข้อ 10. ข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะดําเนินการพิจารณาคดัเลือกกองทุนต่างประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิม โดยกองทุน
ต่างประเทศดงักล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทนุที�สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี 5-ห้าม
ขายผู้ลงทุนรายย่อย และมีคุณสมบัติตามที�สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยอาจเป็นกองทุนที�บริหารและจัดการลงทุนโดยบริษัท 
Schroder Investment Management (Europe) S.A. หรือไม่ก็ได้ และในการโอนย้ายกองทนุดงักล่าว บริษัทจดัการอาจพิจารณาดําเนินการในครั 5งเดียว หรือ
ทยอยโอนย้ายเงินทนุ ซึ�งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดงักล่าวกองทนุอาจมีไว้ซึ�งหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศมากกว่า 1 กองทนุก็ได้  

หากเกิดกรณีใด ๆ ที�ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคดัเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
เลิกโครงการจดัการกองทนุรวมของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี 5-ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที�เหลืออยู่ของกองทุน เพื�อคืนเงินตามจํานวนที�รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที�
เกี�ยวข้องของกองทนุ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทนุที�ถือครองต่อจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายแล้วทั 5งหมดของกองทนุ ทั 5งนี 5 
หากมีการดําเนินการดงักล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทุกรายทราบโดยพลนั และประกาศไว้ที�สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

11.  ในกรณีที�กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลกั) โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ โดยกองทนุหลกัไม่มีวตัถปุระสงค์การลงทนุในทํานองเดียวกบักองทนุดชันีหรือ ETF และมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัมีการ
ลดลงในลกัษณะดงันี 5 

(1)  มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ�งลดลงมากกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั หรือ 

(2)  ยอดรวมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัทําการใดติดต่อกนั คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั  

ทั 5งนี 5 ในกรณีที�กองทนุหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักล่าว บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี 5 

(1)  แจ้งเหตุที�กองทุนหลกัมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ที�ดีที�สุดของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัที�มีการเปิดเผยข้อมลูของกองทนุหลกัที�ปรากฏเหต ุ 

(2)  ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนันบัแต่วนัที�มีการเปิดเผยข้อมลูของกองทนุหลกัที�ปรากฏเหต ุ 

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

(4)  เปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที�สนใจจะลงทุนเพื�อให้ผู้ที�สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี�ยวกับสถานะของกองทนุ
รวม และบริษัทจดัการจะดําเนินการให้บคุลากรที�เกี�ยวข้องเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัการดําเนินการดงักล่าวด้วย  

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

12.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือ
กองทุนรวมที�มีการลงทนุโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทําให้
ระดับความเสี�ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ�มขึ 5น ทั 5งนี 5 ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ�งขึ 5นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื�อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหน่วยลงทุน อนึ�ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนดําเนินการเปลี�ยนแปลง
ประเภทกองทนุรวมดงักล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และเว็บไซต์ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

 
  



 หน้า 3 

             - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี�-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย - ***              บริษัทหลกัทรัพยNจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

สรุปข้อมูลสําคัญที�ผู้ลงทุนควรทราบเกี�ยวกับกองทุน Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity (กองทุนหลัก): 

ชื�อกองทุน: Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity 

ลักษณะเฉพาะของ  
Class C Accumulation USD: 

(1) เป็น Class ที�เสนอขายให้กบันกัลงทนุสถาบนั  
(2) ทําการซื 5อขายหน่วยลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล 

วันที�เสนอขายกองทุน: 30 กนัยายน 2562 
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:  กองทุนมีวตัถุประสงค์ที�จะสร้างความเติบโตให้กบัเงินลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยกระจายการลงทนุ

ในหุ้นที�ไม่ได้จดทะเบียนซื 5อขายในตลาดหลกัทรัพย์ (Private Equity Investments) ทั�วโลก 
กองทนุจะลงทนุในความมีส่วนได้เสียจากความเป็นเจ้าของ (Equity Interests) ของบริษัทที�ไม่ได้จดทะเบียนซื 5อขาย
ในตลาดหลกัทรัพย์  (“private equity”) ซึ�งอาจเป็นบริษัทที�อยู่ในช่วงเริ�มต้นกิจการ หรือบริษัทที�เติบโต หรือบริษัทที�
มีการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจ  โดยจะแสวงหาโอกาสในการลงทนุด้วยการกระจายการลงทนุไปในกลยุทธ์ของ 
private equity รูปแบบต่างๆ, ภมิูภาคต่างๆ, หมวดธุรกิจต่างๆ และอตุสาหกรรมต่างๆ ทั 5งนี 5 หากบริษัทที�กองทนุเข้า
ลงทนุได้รับจดทะเบียนซื 5อขายในตลาดหลกัทรัพย์ในเวลาต่อมา กองทนุอาจถือหุ้นในบริษัทนั 5นต่อไปได้ 
กองทุนจะลงทุนใน private equity ที�มีกลยุทธ์ต่างๆ ได้แก่ การลงทนุในลกัษณะของการให้เงินลงทุนแก่บริษัทที�อยู่
ในช่วงเริ�มต้นกิจการ (Venture Capital) การให้เงินลงทุนเพื�อขยายกิจการในบริษัทที�อยู่ในช่วงเติบโต (Growth 
Capital) และการร่วมทุนในลกัษณะการเข้าซื 5อกิจการในบริษัทที�มีความมั�นคงแล้ว (Buyout) ซึ�งอาจเป็นการซื 5อ
กิจการเพื�อการบริหารจัดการ (Management Buyout) หรือการซื 5อกิจการโดยใช้แหล่งเงินกู้  (Leveraged Buyout) 
รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่บริษัทที�อยู่ระหว่างเผชิญสถานการณ์พิเศษ เช่น การปรับโครงสร้างการดําเนิน
ธุรกิจ (Special Situations) เป็นต้น 
กองทุนอาจเข้าถึงโอกาสการลงทุนตามกลยุทธ์ของกองทุนผ่านการลงทุนใน private equity funds ที�ซื 5อขายใน
ตลาดแรก (Primary Private Equity Fund) และในตลาดรอง (Secondary Private Equity Fund) และการลงทุน
โดยตรง (Direct investments) หรือการเข้าร่วมลงทนุ (Co-Investments)  
การลงทุนในลักษณะ Primary fund investments จะเป็นการเข้าลงทุนใน Private equity funds ตั 5งแต่ช่วงต้น
โครงการที�มีการระดมเงินลงทุนเริ�มต้น เพื�อนําไปลงทุนในบริษัทเอกชน หรือเพื�อลงทุนในบริษัทจดทะเบียนโดยไม่
ผ่านตลาดหลกัทรัพย์ โดยอาจมีวตัถปุระสงค์ในการนําบริษัทนั 5นออกจากตลาดหลกัทรัพย์ในอนาคต 
การลงทนุในลกัษณะ Secondary fund Investments เป็นการเข้าลงทนุต่อจากผู้ลงทนุใน Private equity รายอื�นที�
ต้องการขายเงินลงทนุก่อนสิ 5นสดุอายโุครงการ 
ส่วนการลงทนุโดยตรงหรือการเข้าร่วมลงทนุจะเป็นการถือหุ้นของบริษัทที�อยู่นอกตลาดหลกัทรัพย์ในฐานะผู้ ร่วมทุน
ไม่จํากดัความรับผิด โดยเป็นการถือหุ้นโดยตรงหรือผ่านนิติบคุคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle) 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงิน และถือเงินสด และอาจมีบางกรณีที�อาจถือสินทรัพย์
เหล่านี 5ได้ถึง 100% ของพอร์ตการลงทนุ 
กองทนุอาจมีข้อจํากดัในการขยายเงินลงทนุ (capacity constrained) ดงันั 5น กองทนุหรือหน่วยลงทุนบางชนิดอาจ
ปิดรับคําสั�งซื 5อหรือสับเปลี�ยนเข้าหน่วยลงทุน เพื�อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุรายเดิม 
กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรัพย์ที�ไม่ได้จดทะเบียนซื 5อขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ถึง 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ อย่างไรก็ตาม มลูค่าเงินลงทนุในบริษัทใดบริษัทหนึ�งในขณะที�ลงทนุจะต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
กองทนุจะลงทนุในกองทนุต่างๆ หรือบริษัทที�บริหารจดัการโดยหุ้นส่วนไม่จํากดัความรับผิด (General Partner) ราย
ใดรายหนึ�ง ไม่เกินร้อยละ 25 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
กองทุนอาจมีความจําเป็นต้องกู้ ยืมเพื�อการลงทุนในสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
ทั 5งนี 5เพื�อบริหารจัดการกองทุนในช่วงที�ตลาดประสบปัญหาอย่างหนัก ซึ�งในสภาวะดงักล่าว อาจส่งผลให้บริษัทที�
กองทุนลงทุนอยู่ มีการจัดสรรเงินส่วนแบ่งผลตอบแทนในระดบัที�ลดลงจนกองทุนไม่มีเงินเพียงพอในการชําระเงิน
เรียกระดมทุนจากกิจการที�ลงทุนได้ (capital calls on commitments) เงินกู้ ยืมดงักล่าวจะถูกนํามาใช้เพื�อช่วยให้
กองทนุไม่จําเป็นต้องขายทรัพย์สินเพื�อนําไปชําระเงินตามรอบการเรียกระดมทนุ 
(สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการลงทุนเพิ&มเติมได้จากหนังสือชี�ชวนของกองทุน Schroders Capital 
Semi-Liquid Global Private Equity) 

ดัชนีชี Kวัด (Benchmark): ไม่มี 

อายุโครงการ: ไม่กําหนด 

บริษัทจัดการกองทุน: Schroder Investment Management (Europe) S.A. 

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 

เว็บไซต์: สามารถดขู้อมลูหนงัสือชี 5ชวนฯ ของกองทนุหลกั และรายละเอียดอื�นเพิ�มเติมได้ที�เว็บไซต์:  
https://www.schroders.com/getfunddocument/?oid=1.9.3920539 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity, Class C Accumulation USD: 

1. ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากผู้ซื Kอหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไม่มี 

(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุ ไม่มี 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม) 

(1) ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1.45% 

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื�นๆ 2.52% 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั 5งหมด 3.97% 

*  กองทนุหลกัอาจเพิ�มเติมหรือเปลี�ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทนุได้ 

หมายเหตุ:  

(1)  ข้อความในส่วนของกองทุน Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที�สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับ
ภาษาองักฤษ ดงันั 5น ในกรณีที�มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกบัต้นฉบบัภาษาองักฤษ ให้ถือตามต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์ 

(2)  ในกรณีที�กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจัดการซึ�งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะแก้ไขเพิ�มเติมโครงการให้
สอดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
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ข้อมูลการลงทุนและผลการดาํเนินงานของ Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity, Class C Accumulation USD (กองทุนหลัก) 
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หมายเหต ุ: 

(1)  ที�มา : Factsheet ของกองทนุหลกั ณ 31 ธันวาคม 2565 

(2)  ผลตอบแทนในอดีตของกองทนุรวมมิได้เป็นสิ�งยืนยนัถึงผลตอบแทนในอนาคต 
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2.   การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

กองทนุนี 5เป็นกองทนุสําหรับผู้ลงทนุสถาบนัและผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษเท่านั 5น และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ 

3.  ลักษณะที,สําคัญของกองทุนรวม 

กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก ที�เน้นลงทุนแบบมีความเสี�ยงต่างประเทศ และเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) สําหรับผู้ลงทุนสถาบนัหรือผู้ลงทนุราย
ใหญ่พิเศษ 

4.  ผลตอบแทนที,ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน 

โอกาสที�จะได้รับจากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อนัเนื�องมาจากมูลค่าที�เพิ�มขึ 5นของหลกัทรัพย์หรือตราสารที�กองทุนเข้าไปลงทุน โดยจะได้รับเมื�อมีการ
ขายคืนหน่วยลงทนุ ทั 5งนี 5 ผู้ลงทนุที�เป็นบคุคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีจากกําไรส่วนเกินดงักล่าว  

5.  จาํนวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

5,000 ล้านบาท (หรือ จํานวน 500 ล้านหน่วย) 

6. วิธีการสั�งซื Kอ ขายคืน และสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน 

(1)  วิธีการสั�งซื Kอหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจสามารถขอรับหนงัสือชี 5ชวน ใบคําสั�งซื 5อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบญัชีกองทุน ได้ที�บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื 5อคืนหน่วย
ลงทนุ หรือดาวน์โหลดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที�เปิดให้บริการ  

(1.1) การเปิดบัญชีกองทุน 

(1.1.1)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Kอคืนหน่วยลงทุน 

สําหรับผู้ที�ไม่เคยเปิดบญัชีกองทนุภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ ผู้สั�งซื 5อจะต้องเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการ เพื�อประโยชน์ในการ
ติดต่อทํารายการซื 5อ ขาย และสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั�งซื 5อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคําขอเปิดบญัชีกองทุนอย่าง
ถกูต้องครบถ้วนและตามความเป็นจริง พร้อมทั 5งแนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดงันี 5  

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 มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลไม่ได้

เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามที�ระบุในหนังสือรับรองกระทรวง
พาณิชย์ ซึ�งเอกสารดงักล่าวมีการลงนามรับรองความถกูต้อง  

 หรือเอกสารอื�นใดที�บริษัทจดัการกําหนดเพิ�มเติม  

ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทุน ตั 5งแต่ 2 คนขึ 5นไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื�อผู้ ถือหน่วยลงทุนเหล่านั 5น เป็นผู้ ถือหน่วย
ลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที�มีชื�อแรกในคําขอเปิดบญัชีกองทุนเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ทั 5งนี 5 จะต้องเป็นไปตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ 

(1.1.2)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ท่านสามารถเปิดบญัชีกองทนุออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซื 5อคืนหน่วยลงทนุที�เปิดให้บริการได้ โดยมีข้อกําหนดและเงื�อนไขเป็นไปตามที�กําหนดไว้ของผู้ให้บริการแต่ละราย 

(1.2) มูลค่าขั Kนตํ�าของการสั�งซื Kอหน่วยลงทุน 

มูลค่าขั Kนตํ�าของการสั�งซื KอครัKงแรก มูลค่าขั Kนตํ�าของการสั�งซื KอครัKงถัดไป 

1,000,000 บาท 500 บาท 

ซึ�งคํานวณเป็นหน่วยลงทุนได้โดยนําจํานวนเงินที�สั�งซื 5อหน่วยลงทุน หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุนซึ�งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน บวกด้วย 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เช่น สั�งซื 5อหน่วยลงทุน 1,000,000 บาท ในวนัที� ........ ซึ�งมีราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.15 บาทต่อ
หน่วย ท่านจะได้รับจํานวนหน่วยลงทนุเท่ากบั 98,522.1675 หน่วย (1,000,000 หารด้วย 10.15) เป็นต้น 
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะปรับลด ยกเว้น หรือเปลี�ยนแปลงมลูค่าขั 5นตํ�าของการสั�งซื 5อครั 5งแรก มลูค่าขั 5นตํ�าของการสั�งซื 5อครั 5งถดัไป ได้ในอนาคต 
เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการหรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์ที�เกี�ยวข้อง 

(1.3) วันและเวลาที�เสนอขายหน่วยลงทุน 

 ท่านสามารถสั�งซื 5อหน่วยลงทุนได้เป็นรายเดือน โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนที�มีความประสงค์จะสั�งซื 5อหน่วยลงทุน จะต้องส่งคําสั�งซื 5อหน่วยลงทุน
ล่วงหน้า และให้เป็นไปตามตารางกําหนดการซื 5อหน่วยลงทนุตามที�ระบไุว้ในหนงัสือชี 5ชวนส่วนสรุปข้อมลูสําคญั (Factsheet) อย่างไรก็ดี บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลงกําหนดการดงักล่าวในภายหลงั โดยขึ 5นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น ในกรณีที�กองทุนหลกัมี
การเปลี�ยนแปลงวนัและ/หรือเวลาทําการซื 5อขายหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการ 

 บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั�งซื 5อหน่วยลงทุนภายในเวลาที�กําหนดของวนัที�สิ 5นสดุการส่งคําสั�งซื 5อหน่วยลงทุนล่วงหน้าใด เป็นการซื 5อหน่วย
ลงทุนของรอบเดือนนั 5น โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ 5นวันทําการซื 5อหน่วยลงทุนนั 5น ซึ�งได้รับการรับรองโดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และการสั�งซื 5อหน่วยลงทุนภายหลงัเวลาที�กําหนดของวนัที�สิ 5นสุดการส่งคํา
สั�งซื 5อหน่วยลงทนุล่วงหน้าใด จะถือเป็นรายการซื 5อหน่วยลงทุนในรอบเดือนถดัไป ทั 5งนี 5 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะพิจารณาข้อมลูเวลาการ
ทํารายการของผู้สั�งซื 5อหน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัฐานที�ปรากฏอยู่ที�บริษัทจดัการกําหนดเป็นหลกัฐานอ้างอิงเท่านั 5น 

(1.4)  ช่องทางการสั�งซื Kอและการชําระเงินค่าสั�งซื Kอหน่วยลงทุน 

 กรณีสั�งซื 5อผ่านบริษัทจดัการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุอื�น 
ผู้สั�งซื 5ออาจชําระเป็นเงินโอน เช็ค หรือดราฟต์ โดยผู้สั�งซื 5อที�ชําระเป็นเช็ค ต้องขีดคร่อมการสั�งจ่ายในนาม “บญัชีจองซื 5อหน่วยลงทุนกองทนุเปิด
กรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี 5-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย” ซึ�งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ 
“บญัชีจองซื 5อหน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี” ซึ�งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีกระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.ธนาคารไทย
พาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตี 5แบงก์ 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 

 ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้สั�งซื 5อหน่วยลงทุนที�ได้สั�งซื 5อหน่วยลงทุนและชําระเงินเต็มจํานวนแล้ว จะยกเลิกคําสั�งซื 5อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินไม่ได้ 
อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะพิจารณาให้ยกเลิกคําสั�งซื 5อหน่วยลงทุนเมื�อมีเหตุจําเป็นและสมควร โดยขึ 5นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจดัการเท่านั 5น 

 กองทนุนี 5ไม่เปิดให้บริการสั�งซื 5อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือช่องทางออนไลน์ใดๆ 
 บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิในการเพิ�มเติมช่องทางการทํารายการซื 5อหน่วยลงทุนใน

ภายหลงัก็ได้ เพื�ออํานวยความสะดวกต่อผู้ลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการเพิ�มเติมช่องทางดงักล่าวให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าโดยประกาศไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

(1.5) การจัดสรรหน่วยลงทุน และการคืนเงินค่าซื Kอหน่วยลงทุน 

ผู้สั�งซื 5อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที�สั�งซื 5อ หลงัจากที�บริษัทจัดการได้รับใบคําสั�งซื 5อที�ถูกต้องครบถ้วนและได้รับชําระเงินเต็ม
จํานวนแล้ว ในกรณีที�มีการสั�งซื 5อหน่วยลงทุนมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที�จดทะเบียนกบัสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. การจดัสรรหน่วยลงทนุให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยใช้หลกัการ “สั�งซื 5อก่อนได้ก่อน” ตามวนัและเวลาที�ได้รับรายการซื 5อขายหน่วย
ลงทุน ในกรณีสั�งซื 5อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั�งซื 5อหน่วยลงทนุ
ดังกล่าวตามสดัส่วนจํานวนที�สั�งซื 5อ (Pro Rata) ให้แก่ผู้สั�งซื 5อหน่วยลงทุนพร้อมกัน ทั 5งนี 5 บริษัทจัดการสงวนสิทธิที�จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั 5งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื 5อหน่วยลงทุนส่วนที�ไม่ได้รับการจดัสรร 
พร้อมดอกเบี 5ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั�งซื 5อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุที�ผู้สั�งซื 5อได้ระบไุว้ในการเปิดบญัชีกองทนุ 

(2) วิธีการขายคืนหน่วยลงทุน 

(2.1) มูลค่าขั Kนตํ�าของการขายคืนหน่วยลงทุน 

มูลค่าขั Kนตํ�าของการสั�งขายคืน จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั Kนตํ�า 
500 บาท หรือ 50 หน่วย 50 หน่วย 

ในกรณีที�การสั�งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือตํ�ากว่าที�กําหนด หรือในกรณีที�จํานวนหน่วยลงทุนที�ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ต้องการขายคืน มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที�ปรากฏอยู่ในรายการที�บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั 5งหมดเท่าที�ปรากฏอยู่ในรายการที�บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนั 5น ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือ
ของหน่วยลงทนุตํ�ากว่าที�กําหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุทั 5งหมด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะปรับลด ยกเว้น หรือเปลี�ยนแปลงมูลค่าขั 5นตํ�าของการสั�งขายคืน จํานวนหน่วยลงทนุขั 5นตํ�าของการสั�งขายคืน มูลค่า
หน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั 5นตํ�า จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั 5นตํ�าได้ในอนาคต เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์ที�เกี�ยวข้อง 
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             - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี�-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย - ***              บริษัทหลกัทรัพยNจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

(2.2) วันและเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะเปิดทําการรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนเป็นรายไตรมาส โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนที�มีความประสงค์จะสั�งขายคืนหน่วยลงทนุ จะต้องส่งคําสั�ง
ขายคืนล่วงหน้า และให้เป็นไปตามตารางซื 5อขายหน่วยลงทนุตามที�ระบไุว้ในหนงัสือชี 5ชวนส่วนสรุปข้อมลูสําคญั (Factsheet) ทั 5งนี 5 ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
สามารถสั�งทํารายการได้ที�บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนที�ได้รับการแต่งตั 5งจากบริษัทจัดการ และกองทุนนี 5ยงัไม่
เปิดให้บริการขายคืนหน่วยลงทนุผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือช่องทางออนไลน์ใดๆ 

บริษัทจดัการจะพิจารณาการสั�งขายคืนหน่วยลงทนุภายในเวลาที�กําหนดของวนัที�สิ 5นสดุการส่งคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุล่วงหน้าใด เป็นการขายคืน
หน่วยลงทนุของรอบไตรมาสนั 5น โดยบริษัทจดัการจะใช้ราคารับซื 5อคืนหน่วยลงทนุของสิ 5นวนัทําขายคืนหน่วยลงทนุนั 5น ซึ�งได้รับการรับรองโดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื 5อคืนและ/หรือจํานวนหน่วยลงทุนที�หกัออกจากผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทุน และการสั�งขายคืน
หน่วยลงทนุภายหลงัเวลาที�กําหนดของวนัที�สิ 5นสดุการส่งคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุล่วงหน้าใด จะถือเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทนุในรอบไตรมาส
ถัดไป ทั 5งนี 5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทํารายการของผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลกัฐานที�ปรากฏอยู่ที�บริษัท
จดัการกําหนดเป็นหลกัฐานอ้างอิงเท่านั 5น 

(2.3)  ช่องทางการสั�งขายคืนหน่วยลงทุน  

 วิธีการขายคืนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Kอคืนหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั�งขายคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั 5ง
ระบจํุานวนเงินหรือจํานวนหน่วยที�ต้องการขายคืน เมื�อเจ้าหน้าที�ตรวจคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุว่าถกูต้องแล้ว เจ้าหน้าที�จะส่งมอบสําเนาคําสั�ง
ขายคืนหน่วยลงทนุที�ได้ลงนามรับรองความถกูต้องแล้วแก่ผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานต่อไป  

เมื�อผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ หากรายการสั�งขายคืนนั 5น
ได้เสร็จสิ 5นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั 5งสิ 5น โดยนายทะเบียนจะปรับลดจํานวนหน่วยลงทุนที�รับซื 5อคืนภายในวนัทําการถัดจากวนัที�คํานวณ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะใช้ราคารับซื 5อคืนหน่วยลงทนุของสิ 5นวนัทําการซื 5อขายหน่วยลงทนุนั 5น ซึ�งได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื 5อคืนและ/หรือจํานวนหน่วยลงทนุที�หกัออกจากผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทนุ 

 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื�นๆ ที�จะมีขึ Kนในอนาคต  

บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุ อาจเพิ�มเติมช่องทางการทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุอื�นใดที�จะมีขึ 5นใน
อนาคต ซึ�งจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที�เกี�ยวข้องตามที�สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพื�ออํานวยความ
สะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเพิ�มเติมช่องทางดงักล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์ที�เกี�ยวข้องให้ 
ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัทําการก่อนวนัเริ�มให้บริการ 

(2.4) การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุโดยวิธีการดงันี 5 

 โอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั�งให้โอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบญัชีเงินฝาก โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้า
บญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือวิธีอื�นใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การโอน
เงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ในการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากนี 5 ถ้าหากบริษัทจัดการไม่
สามารถโอนเงินเข้าบญัชีที�ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการจะดําเนินการออกเช็ค ขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั�งจ่ายผู้ ถือหน่วย
ลงทนุและจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือตามวิธีที�นายทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น การ
โอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น  

 รับเช็คทางไปรษณีย์  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจสั�งให้บริษัทจดัการดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทนุและรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื�อและที�อยู่
ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ�งบริษัทจัดการจะนําส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั 5งนี 5 ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ได้นําเช็คไปขึ 5นเงิน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการตามวิธีที�นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) 
เป็นต้น  

 รับเช็คด้วยตนเองที�บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุอื�น  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจสั�งให้บริษัทจดัการดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทนุและรับเช็คด้วยตนเองที�บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนอื�น ซึ�งสามารถรับได้ ทั 5งนี 5 ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้นําเช็คไปขึ 5นเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
ดําเนินการตามวิธีที�นายทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น 

(3)  วิธีการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน 

กองทุนนี 5ไม่อนุญาตให้มีการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครั 5งแรก อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการ
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุในภายหลงัหรือไม่ก็ได้โดยขึ 5นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
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7.  รอบระยะเวลาบัญชี 

วนัที�สิ 5นสดุรอบบญัชีคือ ทกุวนัที� 28 หรือ 29 กมุภาพนัธ์ ตามแต่กรณี 

8.  ปัจจัยที�มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

เนื�องจากกองทนุนี 5จะนําเงินส่วนใหญ่ไปลงทนุในกองทนุรวมในต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว ซึ�งมีนโยบายลงทนุใน Private Equity ทั�วโลก เงินลงทนุของท่าน
อาจได้รับผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัจากปัจจยัดงัต่อไปนี 5 

(1) ผลการดําเนินงานของกองทนุ Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity (กองทนุหลกั) 

(2) การเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

9.  การเลื�อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

1.   บริษัทจัดการจะเลื�อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที�มีคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทนุไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที�กําหนดไว้
ในโครงการ ซึ�งต้องไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี 5  

(1)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเชื�อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีที�เข้าเหตดุงัต่อไปนี 5 โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(ก)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล หรือ  

(ข)  มีเหตุที�ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที�ลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ�งเหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคมุ
ของบริษัทจดัการ  

(2)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที�บริษัทจดัการพบว่า ราคารับซื 5อคืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถกูต้องต่างจากราคา
รับซื 5อคืนหน่วยลงทุนที�ถูกต้องตั 5งแต่หนึ�งสตางค์ขึ 5นไปและคิดเป็นอัตราตั 5งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื 5อคืนหน่วยลงทุนที�ถูกต้อง และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

2.  การเลื�อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ 1. บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี 5  

(1)  เลื�อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วนัทําการนบัแต่วนัที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุนนั 5น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที�มีคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื�อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุรายอื�นและผู้ลงทนุทั�วไปให้ทราบเรื�องดงักล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

(3)  แจ้งการเลื�อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั 5งจดัส่งรายงานที�แสดงเหตผุลของการเลื�อน และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์
ตามข้อ 1. (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1. (2) ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั 5งนี 5 บริษัทจัดการจะ
มอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้  

(4)  ในระหว่างการเลื�อนกําหนดชําระค่าขายคนื หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสั�งขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุนั 5น 
โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัที�ส่งคําสั�งขายคืนก่อนหลงั 

10.  การไม่ขายหรือไม่รับซื Kอคืนหรือสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนตามคําสั�งที�รับไว้แล้ว 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะปิดรับ และ/หรือปฎิเสธ และ/หรือระงบัคําสั�งซื 5อ และ/หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ กรณีดงัต่อไปนี 5  

1.  บริษัทจดัการอาจมีการจํากดัการไถ่ถอนหน่วยลงทนุตามข้อกําหนดของกองทนุหลกั ซึ�งจะจํากดัการไถ่ถอนหน่วยลงทนุในวนัทําการซื 5อขายใดไว้ไม่เกินร้อย
ละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลกัในไตรมาสก่อนหน้า ในกรณีที�มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัรวมกันในวนัทําการซื 5อขายใดเกิน
กว่าอตัราที�กําหนดไว้ดังกล่าว กองทุนหลกัอาจจัดสรรยอดไถ่ถอนเพียงเท่าที�อตัราที�กําหนดแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายที�ส่งรายการไถ่ถอนในสัดส่วนที�
เท่ากนั (Prorate basis) สําหรับยอดไถ่ถอนส่วนที�เกินอตัราที�กําหนด จะถกูนําไปดําเนินการในวนัทําการรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุในไตรมาสถดัไป โดยกองทุน
หลกัจะแจ้งผู้ ถือหน่วยให้ทราบถึงรายการไถ่ถอนที�ถกูเลื�อนออกไปนี 5ในวนัที�ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ  

2.  บริษัทจัดการอาจหยุดการขายหรือรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนในกรณีที�กองทุนหลกัหยุดการขายหรือรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน โดยอาจมีสาเหตุมาจากการเกิด
เหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น ตลาดซื 5อขายหลกัทรัพย์ที�กองทุนหลกัลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื 5อขายได้ตามปกติ หรือหลกัทรัพย์ที�กองทุนหลกัลงทุนถูกระงบั
การซื 5อขาย หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนหลัก กองทุนหลกัอาจระงับหรือเลื�อนการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ การ
เสนอขาย การสบัเปลี�ยน และการไถ่ถอนหน่วยลงทนุเป็นการชั�วคราวได้ ทั 5งนี 5 กองทนุหลกัอาจไม่รับรายการซื 5อหรือรายการไถ่ถอนหน่วยลงทนุหรือทั 5งสอง
ประเภทของรายการในระยะเวลา 12 เดือน หากผู้จัดการกองทุนหลกัพิจารณาแล้วว่าการกระทําดงักล่าวเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน โดย
ในช่วงเวลาดงักล่าว จะไม่มีการคํานวณและประกาศมลูค่าหน่วยลงทนุ 

3.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะปิดรับคําสั�งซื 5อ และ/หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครั 5งแรก เป็นการชั�วคราวหรือถาวรก็
ได้ตามที�บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั 5งนี 5 บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคําสั�งซื 5อและ/หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ 
โดยจะประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์ที�เกี�ยวข้อง และแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 
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4.  บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั�งซื 5อหน่วยลงทนุของผู้สั�งซื 5อหน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนี 5โดยไม่ต้องให้เหตผุลใด ๆ 

(ก)  คําสั�งซื 5อที�จะมีผลให้ผู้สั�งซื 5อหน่วยลงทนุรายนั 5นถือหน่วยลงทนุมากกว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

(ข)  เพื�อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที�ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสั�งซื 5อหน่วย
ลงทนุ และ/หรือระยะเวลาของการลงทนุเป็นหลกั ซึ�งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจดัการลงทนุได้ 

(ค)  บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที�จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงค์ที�จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนกับ
หรือเพื�อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ ที�มีถิ�นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ�งโดยปกติมีถิ�นที�อยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบคุคลดงักล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ�งจดัให้มีขึ 5นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอ
สงวนสิทธิที�จะปฏิเสธหรือระงบัการสั�งซื 5อ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทนุที�เป็นบคุคลดงัที�กล่าวมา
ข้างต้น 

5.  ในกรณีที�บริษัทจัดการได้จําหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจํานวนหน่วยลงทุนที�ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที�จะปฏิเสธ
การสั�งซื 5อหน่วยลงทนุ ตั 5งแต่วนัทําการซื 5อขายถดัจากวนัที�จําหน่ายหน่วยลงทนุได้เต็มตามจํานวนที�จดทะเบียนไปจนกว่าบริษัทจดัการจะเห็นสมควรที�จะทาํ
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั 5งต่อไป โดยจะประกาศล่วงหน้าไว้ที�สํานักงานของบริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื�อ
อิเล็กทรอนิกส์ที�เกี�ยวข้อง 

6.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทนุของกองทนุนี 5ให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ เท่านั 5น 

11.  ช่องทางที�ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี�ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื Kอคืนหน่วยลงทุน 

สามารถติดตามข้อมูลเกี�ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
www.krungsriasset.com  

12.  ช่องทางที�ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับกองทุนรวมนี K 

ท่านสามารถทราบข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับกองทุนรวมนี 5 รวมถึงสามารถดูข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จดัการ ได้ที�สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  www.krungsriasset.com 
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ปัจจัยความเสี�ยงของกองทุนรวม 

ความเสี�ยงของกองทุนไทย 

1.  ความเสี�ยงจากข้อจาํกัดด้านการซื Kอและขายคืนหน่วยลงทุน:  

 กองทนุไทยมีข้อกําหนดในการรับคําสั�งซื 5อและคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุล่วงหน้าเป็นเวลานานก่อนถึงวนัทํารายการจริง โดยวนัทํารายการจะเป็นวนัทําการ
สดุท้ายของแต่ละเดือน (Trade date) ซึ�งแตกต่างจากกองทนุรวมทั�วไป ผู้ลงทนุควรศกึษาประกาศวนัทําการซื 5อขายหน่วยลงทนุตามที�บริษัทจดัการกําหนด
โดยละเอียดก่อนตดัสินใจลงทนุ 

 กองทุนไทยมีสภาพคล่องจํากัด โดยมีการรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนไตรมาสละครั 5ง และต้องแจ้งล่วงหน้าภายในวันที� 30 ของเดือนที�สิ 5นไตรมาสก่อนหน้า 
โดยรวมช่วงระยะเวลาตั 5งแต่การแจ้งล่วงหน้าจนถึงการได้รับเงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนจะใช้เวลากว่า 4 เดือน ซึ�งเป็นไปการกําหนดให้สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบตัิของกองทนุหลกั ดงันั 5น ผู้ลงทนุควรวางแผนสภาพคล่องของตนเองให้สอดคล้องกบัสภาพคล่องของกองทนุก่อนตดัสินใจลงทนุ 

 กองทนุหลกัอาจมีข้อจํากดัและสงวนสิทธิในการปิดรับเงินลงทนุใหม่หรือเงินลงทนุเพิ�มโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ข้อจํากดัดงักล่าว 
อาจส่งผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถลงทนุได้อย่างต่อเนื�องทกุเดือน หรือไม่อาจลงทนุในจํานวนที�ต้องการได้ 

 กองทนุหลกัอาจไม่รับรายการซื 5อหรือรายการไถ่ถอนหน่วยลงทนุหรือทั 5งสองประเภทของรายการในระยะเวลา 12 เดือน หากผู้จดัการกองทนุพิจารณาแล้ว
ว่าการกระทําดงักล่าวเป็นประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยในช่วงเวลาดงักล่าว จะไม่มีการคํานวณและประกาศมลูค่าหน่วยลงทนุ  

2.  ความเสี�ยงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):  

ความเสี�ยงจากภาวะธุรกิจและอตุสาหกรรมที�เกี�ยวข้อง ซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร  
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื 5นฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรือการจัดอนัดบัความน่าเชื�อถือของผู้ออกตราสารเพื�อ
ประกอบการตดัสินใจลงทนุ 

3.  ความเสี�ยงจากความสามารถในการชําระหนี Kของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):  

ความเสี�ยงจากตราสารหนี 5/เงินฝากที�กองทุนรวมไปลงทนุ อาจมีการผิดนัดชําระหนี 5 โดยบริษัทผู้ออกตราสารหนี 5/เงินฝากนั 5น ๆ ไม่สามารถชําระคืนเงินต้นหรือ
ดอกเบี 5ยให้กองทนุเมื�อถึงวนัที�ครบกําหนด  
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทนุในตราสารหนี 5/เงินฝากที�มีคุณภาพ โดยเงินฝาก/ตราสารหนี 5หรือผู้ออกตราสารหนี 5ของบริษัทเอกชนทั�วไปจะต้องได้รับการ
จดัอนัดบัความน่าเชื�อถืออยู่ในอนัดบัที�สามารถลงทนุได้ (Investment Grade) ขึ 5นไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนี 5ภาครัฐ ซึ�งมีความเสี�ยงจากการผิด
นดัชําระหนี 5ทั 5งเงินต้นและดอกเบี 5ยในระดบัตํ�า กองทนุจึงมีความเสี�ยงประเภทนี 5ตํ�า 

4.  ความเสี�ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 

เป็นความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัที�อาจจะเพิ�มสูงขึ 5นหรือลดตํ�าลง ซึ�งจะเปลี�ยนแปลงไปตามราคาหลกัทรัพย์ที�
กองทนุหลกัลงทนุหรือมีไว้ และอาจขึ 5นอยู่กบัแนวโน้มของอตัราดอกเบี 5ย ความผนัผวนของค่าเงิน ปัจจยัพื 5นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออก
ตราสาร ปริมาณการซื 5อขายหุ้น เป็นต้น ดงันั 5น หากราคาหลกัทรัพย์ที�ลงทุนลดลงหรือปรับตวัสูงขึ 5น จะส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลกัลดลงหรือ
เพิ�มขึ 5นได้เช่นกนั 
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาการลงทนุในกองทนุหลกัโดยมีสดัส่วนการลงทนุที�เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุ โดยคํานึงถึงสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทนุในกองทนุหลกั 

5.  ความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):   

เป็นความเสี�ยงจากการที�กองทุนไม่สามารถจําหน่ายหลักทรัพย์ที�ลงทุนได้ในราคาที�เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร ส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจขายคืน
หน่วยลงทนุไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาที�กําหนดไว้  
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
เนื�องจากกองทนุมีนโยบายถือครองตราสารที�มีสภาพคล่อง บริษัทจดัการจึงมิได้ตระหนกัต่อความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารดงักล่าว   

6.  ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนเงิน (Exchange Rate Risk): 

เป็นความเสี�ยงจากการลงทุนในต่างประเทศทําให้กองทนุมีความเสี�ยงจากการเคลื�อนไหวของเงินตราต่างประเทศซึ�งเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก 
ปัจจยัพื 5นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลงั เสถียรภาพทางการเมืองทั 5งในและนอกประเทศ การเก็งกําไร 
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซื 5อขายล่วงหน้าเพื�อป้องกันความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงิน โดยขึ 5นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ�งจะ
ลงทุนในสญัญาซื 5อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื�อป้องกันความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศที�อาจเกิดขึ 5นได้จากการ
ลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ตวัอย่างเช่น กรณีค่าเงินต่างประเทศของหลกัทรัพย์ที�ลงทนุมีแนวโน้มอ่อนค่าอย่างมี
นยัสําคญั และอาจมีต้นทนุสําหรับการทําธุรกรรมป้องกนัความเสี�ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุที�เพิ�มขึ 5น ทั 5งนี 5 การป้องกนัความ
เสี�ยงจากความผันผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินดงักล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเสี�ยงได้ทั 5งหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทําให้เสียโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนที�มากขึ 5น 
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7.  ความเสี�ยงจากการขยายฐานเงินลงทุน (Leverage Risk):  

ความเสี�ยงที�เกิดจากการลงทนุในสญัญาซื 5อขายล่วงหน้า เนื�องจากการลงทนุในสญัญาออปชนัที�ซื 5อขายในตลาด (Organized Exchange) หรือสญัญาฟิวเจอร์ 
กองทุนรวมสามารถลงทุนได้โดยการวางเงินประกัน (Margin) เพื�อป้องกันการไม่ปฏิบตัิตามสญัญา โดยการวางเงินประกันเพียงเล็กน้อย สามารถลงทุนใน
สญัญาที�มีมลูค่ามากได้ ส่งผลให้อตัราผลตอบแทน (กําไร/ขาดทนุ) เกิดขึ 5นในอตัราที�สงูเมื�อเทียบกบัเม็ดเงินที�ลงทุน ซึ�งในกรณีที�กองทนุคาดการณ์ถกูต้อง การ
วางเงินประกนัเพียงเล็กน้อย กองทนุก็จะได้กําไรเป็นจํานวนมาก แต่ในทางตรงกนัข้ามถ้ากองทนุคาดการณ์ไม่ถกูต้อง การวางเงินประกนัเพียงเล็กน้อย กองทนุ
ก็อาจขาดทนุเป็นจํานวนมากได้ 

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจดัการจะประเมินคณุภาพและ สถานะของการลงทนุในสญัญาซื 5อขายล่วงหน้าอย่างสมํ�าเสมอ 

8.  ความเสี�ยงของคู่สัญญาซื Kอขายล่วงหน้า (Counterparty Risk):  

ในกรณีมีการลงทนุในสญัญาซื 5อขายล่วงหน้า โดยที�บริษัทจดัการเข้าเป็นคู่สญัญาที�กระทํานอกศนูย์สญัญาซื 5อขายล่วงหน้า (OTC) อาจมีความเสี�ยงที�คู่สญัญา 
(Counterparty) ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าวได้ 

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจัดการจะเลือกคู่สญัญากับสถาบนัการเงินที�ได้รับการจัดอันดบัความน่าเชื�อถือ 3 อันดับแรก หรือในกรณีต่างประเทศ บริษัทจัดการจะเลือกสถาบนั
การเงินต่างประเทศที�มีอันดับความน่าเชื�อถือในระยะยาวอยู่ในอันดบัที�สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือสถาบันการเงินหรือผู้ ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจสญัญาซื 5อขายล่วงหน้าจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

9.  ความเสี�ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk):  

เป็นความเสี�ยงที�เกิดจากความมั�นคงทางเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององค์กรที�เกี�ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงข้อจํากัด
ทางด้านกฎหมาย และการทําธุรกรรมทางการเงินของประเทศที�กองทนุไปลงทนุ ทั 5งนี 5 ความเสี�ยงดงักล่าว อาจส่งผลให้เกิดความผนัผวนของราคาตราสารที�ลงทนุ 
สภาพคล่อง สภาวะตลาด อตัราเงินเฟ้อ หรืออตัราแลกเปลี�ยนที�เกี�ยวกบัประเทศนั 5นๆ เป็นต้น ซึ�งอาจทําให้กองทนุไม่ได้รับผลตอบแทนตามที�คาดหวงัไว้ 

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจดัการจะพิจารณาจากอนัดบัความน่าเชื�อถือของประเทศ (Country rating) ที�ไปลงทนุ รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ที�อาจมีผลกระทบต่อความเสี�ยง
ดงักล่าวอย่างถี�ถ้วนรอบคอบ 

10.  ความเสี�ยงจากข้อจาํกัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk):  

กองทุนอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี�ยนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด กฏเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ�งรวมถึงข้อจํากดั
ของการเคลื�อนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี ส่งผลให้กองทนุอาจไม่สามารถนําเงินลงทนุกลบัประเทศได้  

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี�ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื 5นฐานต่างๆ ของประเทศที�
กองทนุลงทนุอย่างใกล้ชิด เพื�อประเมินความเสี�ยงจากการลงทนุในประเทศนั 5นๆ ซึ�งอาจช่วยลดความเสี�ยงในส่วนนี 5ได้ 

 

ความเสี�ยงของกองทุนหลัก 

1.  ความเสี�ยงจากการลงทุนใน Private Equity: 

การลงทุนใน private equity มกัมีความเสี�ยงที�แตกต่างไปจากการลงทุนประเภทอื�นเช่น การลงทุนในหลกัทรัพย์จดทะเบียน เนื�องจากการลงทุนดงักล่าวอาจ
เป็นการลงทุนในกิจการที�เพิ�งจัดตั 5งขึ 5นไม่นาน จึงมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจน้อยและสินค้าของบริษัทยงัไม่มีตลาดที�ชัดเจน หรือกําลงัอยู่ระหว่างการปรับ
โครงสร้าง เป็นต้น ดงันั 5น ประมาณการการเติบโตของมลูค่าการลงทนุจึงมีความไม่แน่นอนมากกว่าการลงทนุประเภทอื�น 

ในขณะที�การลงทนุใน private equity ให้ความสําคญักบัศกัยภาพในการให้ผลตอบแทน กองทุนและบริษัทในลกัษณะนี 5อาจจะต้องเผชิญกบัความไม่แน่นอน
ทางธุรกิจและฐานะทางการเงิน จึงไม่อาจรับประกันได้ว่าการใช้เงินลงทุนของกิจการนอกตลาดหลักทรัพย์จะได้รับผลกําไร การลงทุนใน private equity, 
กองทนุประเภท Venture Capital Funds และบริษัทนอกตลาดหลกัทรัพย์มีความเสี�ยงสูงกว่าการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์หรืออยู่ภายใต้
การกํากบัดแูลของทางการ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง ภายใต้สถานการณ์ดงัต่อไปนี 5 :  

กองทุนอาจลงทุนทั 5งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทที�เพิ�งจัดตั 5งได้ไม่นาน ซึ�งอาจมีความเสี�ยงต่อการขาดทุนที�สูงกว่า บริษัทเหล่านี 5จะไม่มีผลการดําเนินงาน
ย้อนหลงั ไม่มีการรับประกันว่าผู้จัดการบริษัทจะสามารถดําเนินธุรกิจได้ตามวตัถุประสงค์ และไม่มีการรับประกันว่าการลงทนุของกองทนุจะให้ผลตอบแทนที�
สอดคล้องกบัความเสี�ยงจากการลงทนุในบริษัทเหล่านี 5  

การเข้าร่วมลงทนุของกองทนุอาจทําให้กองทนุถูกจํากดัสิทธิในฐานะของผู้ ถือหุ้น จึงอาจไม่สามารถปกป้องผลประโยชน์จากการลงทนุดงักล่าวได้ บริษัทอาจมี
อํานาจการควบคุมในโครงสร้างหรือลักษณะของการร่วมลงทุนน้อยหรือไม่มีเลย จึงต้องอาศัยทักษะและความสามารถของผู้จัดการการลงทุน (ซึ�งเป็น
บุคคลภายนอก) ในการคดัเลือก ประเมิน ออกแบบโครงสร้าง เจรจาต่อรอง และติดตามโครงการร่วมลงทุน นอกจากนี 5 กองทุนที�เป็น Private Equity Fund ที�
กองทนุไปลงทนุ ผู้ลงทนุรายอื�นอาจใช้สิทธิออกเสียงเพื�อเลิกกองทนุได้ ในขณะที�กองทนุไม่มีความประสงค์ที�จะออกเสียงในเรื�องดงักล่าว  

บริษัทที�ไม่ได้จดทะเบียนซื 5อขายในตลาดหลกัทรัพย์มกัจะขึ 5นอยู่กบัทกัษะและความสามารถของผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัทเพียงไม่กี�คน และบริษัทเหล่านี 5
มกัจะมีทรัพยากรที�จํากดั ดงันั 5น การลงทนุในกองทนุนี 5ควรเป็นการลงทนุในระยะยาว 
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2.  ความเสี�ยงจากการลงทุนใน Private Equity Funds และกองทุนของ Private Equity Funds: 

กองทุนนี 5สามารถลงทุนใน Private Equity Funds และกองทุนของ Private Equity Funds ที�จัดตั 5งภายใต้การบงัคบัใช้กฎหมายที�มีการกํากับดแูลกองทุนจาก
ทางการน้อยมากหรือไม่มีเลย นอกจากนี 5 ประสิทธิภาพในการกํากบัดแูลยงัอาจได้รับผลกระทบจากการไม่มีแนวทางด้านการลงทนุและการกระจายความเสี�ยง
มาบงัคบัใช้ รวมถึงความยืดหยุ่นของนโยบายการลงทนุของกองทนุเหล่านี 5 

การขาดการกํากับดูแลทั 5งในระดบักองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) และกองทุนอ้างอิงที�ลงทุน (Underlying Fund) อาจนําไปสู่ความเสี�ยงที�สูงขึ 5น
สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุนี 5จะมีภาระค่าธรรมเนียมการจัดการกองทนุและที�ปรึกษาการลงทุนทางอ้อมที�เรียกเก็บโดยผู้จดัการการลงทนุของ Private Equity 
Fund, กองทนุของ Private Equity Fund และการลงทนุประเภท Private Equity Investments ที�จดทะเบียนซื 5อขายในตลาดหลกัทรัพย์ที�กองทนุนี 5ไปลงทนุ 

กองทุนนี 5อาจจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการบริหารกองทุนตามผลการดําเนินงาน (Performance Fee) ทางอ้อมที�เรียกเก็บโดย Private Equity Fund, กองทุน
ของ Private Equity Fund และการลงทุนประเภท Private Equity Investments ที�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แต่ละราย แม้ว่าในขณะนั 5นกองทุนนี 5มี
ผลตอบแทนติดลบหรือเป็นศนูย์ก็ตาม 

3.  ความเสี�ยงจากคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Requests): 

หุ้นของบริษัทที�ลงทุนอาจไม่สามารถขายออกได้อย่างรวดเร็ว จึงอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของกองทุนและความสามารถของกองทุนในการรับซื 5อคืนหน่วย
ลงทนุตามคําสั�งของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

4.  ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk):  

การลงทนุใน Private Equity ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทนุระยะยาวที�มีสภาพคล่องตํ�า ซึ�งไม่มีคณุลกัษณะของสภาพคล่องและความโปร่งใสที�มกัพบในการลงทุน
ประเภทอื�น เช่น การลงทนุในหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

การขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินทางการเงินอื�นที�กองทุนลงทนุอาจทําได้ลําบาก และสภาพคล่องของการลงทุนจะขึ 5นอยู่กบัความสําเร็จของกลยทุธ์ในการขาย
ทรัพย์สินของกองทุนโดยผู้จัดการการลงทุน กลยุทธ์เหล่านี 5อาจได้รับผลกระทบในเชิงลบจากปัจจัยหลายประการ มีความเสี�ยงที�กองทุนอาจไม่สามารถบรรลุ
วตัถปุระสงค์การลงทนุจากการขายหรือการจําหน่ายหลกัทรัพย์ ณ ราคาที�ให้ผลตอบแทนดี หรือในช่วงเวลาที�เหมาะสม หรือสอดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงของ
ภาวะตลาด หรืออาจไม่สามารถขายหลกัทรัพย์ที�ลงทนุตามกลยุทธ์ที�กําหนดไว้ ผลขาดทนุที�แท้จริงอาจเกิดขึ 5นกบักองทนุก่อนที�จะ ได้รับกําไรจากการจําหน่าย
หลกัทรัพย์ ทั 5งนี 5 ผลตอบแทนจากเงินลงทุนหรือผลกําไรที�ได้รับจากการจําหน่ายหลกัทรัพย์ (ถ้ามี) มกัจะเกิดขึ 5นก็ต่อเมื�อมีการจําหน่ายเงินลงทุนทั 5งหมดหรือ
บางส่วนไปแล้วเท่านั 5น 

อาจเป็นการยากในการไถ่ถอนการลงทนุในบริษัทที�ไม่ได้จดทะเบียนซื 5อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งสามารถทําได้โดยการเสนอขายต่อประชาชนทั�วไป หรือขาย
ให้กับผู้ ร่วมลงทุนรายอื�นหรือผู้ ร่วมลงทุนเชิงกลยุทธ์ หรือผู้ลงทุนโดยทั�วไป อย่างไรก็ตาม การไถ่ถอนการลงทนุในบริษัทใด ๆ ของกองทุนอาจต้องได้รับการตก
ลงจากผู้ ถือหุ้นรายอื�นของบริษัทนั 5น ๆ หรือโดยความยินยอมของคณะกรรมการของบริษัท หรือต้องได้รับอนุมตัิจากหน่วยงานทางการที�เกี�ยวข้อง ระยะเวลา
และผลกําไรในการไถ่ถอนการลงทนุสําหรับการลงทนุโดยตรงอาจได้รับผลกระทบเชิงลบจากปัจจยัภายนอกด้านเศรษฐกิจซึ�งอยู่นอกเหนือการควบคมุ 

ปัจจุบนัยงัไม่มีตลาดที�มั�นคงสําหรับการลงทุนในตลาดรอง และแม้ว่าในระยะหลงันี 5 โอกาสการลงทุนในตลาดรอง มีเพิ�มขึ 5นมาก แต่ก็ยงัไม่มีตลาดรองใดที�มี
สภาพคล่องเพื�อรองรับการลงทนุในลกัษณะดงักล่าวได้ 

5.  ความเสี�ยงในการประเมินมูลค่าการลงทุน (Valuation Risk):  

การลงทุนในหลกัทรัพย์ที�ไม่ได้จดทะเบียนซื 5อขายในตลาดหลกัทรัพย์อาจมีความยากลําบากในการกําหนดราคาอ้างอิงที�เหมาะสม ซึ�งอาจมีผลกระทบต่อการ
ประเมินมูลค่าของพอร์ตการลงทุน การลงทุนบางประเภทอาจมีการประเมินมูลค่าบนพื 5นฐานของราคาประมาณการ ดังนั 5น จึงมีความผันผวนที�สูงกว่า
หลกัทรัพย์จดทะเบียน 

6.   ปัจจัยเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับหมวดอุตสาหกรรม/พื Kนที�ทางภูมิศาสตร์ (Risk Factors Relating to Industry Sectors / Geographic Areas):  

กองทุนที�เน้นการลงทุนเฉพาะเจาะจงในบางอุตสาหกรรมหรือพื 5นที�ทางภูมิศาสตร์จะมีมูลค่าผันแปรตามปัจจัยเสี�ยงและปัจจัยด้านตลาดซึ�งมีผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมหรือพื 5นที�ทางภูมิศาสตร์นั 5น ๆ รวมถึงการเปลี�ยนแปลงด้านกฎหมาย การเปลี�ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจโดยทั�วไป และการแข่งขันที�เพิ�มสูงขึ 5น ซึ�ง
ปัจจยัดงักล่าวส่งผลให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุมีความผนัผวนมากยิ�งขึ 5น ซึ�งอาจรวมถึงความไม่แน่นอนและความไร้เสถียรภาพทางสงัคมและการเมืองและ
ภยัพิบตัิทางธรรมชาติ 

7.   ความเสี�ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (Concentration of Investments Risks):  

ถึงแม้บริษัทจะมีนโยบายในการกระจายการลงทนุในทรัพย์สินในพอร์ตที�ลงทนุ แต่ในบางขณะกองทนุก็อาจมีการลงทนุในทรัพย์สินเพียงไม่กี�ชนิด ทําให้กองทนุ
อาจประสบผลขาดทนุอย่างมีนยัสําคญั หากทรัพย์สินที�ลงทนุไว้ในสดัส่วนที�สงูมีมลูค่าลดลงหรือได้รับผลกระทบที�ไม่พึงประสงค์ด้วยสาเหตอืุ�นใด ซึ�งรวมถึงการ
ผิดนดัชําระหนี 5ของผู้ออกตราสารที�กองทนุได้ลงทนุไว้ 
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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 ในอตัราสงูสดุไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอตัรา Liquidity Fee 
ที�เรียกเก็บจริง และระดับมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที�จะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมนี 5ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และหนงัสือชี 5ชวนส่วนข้อมลูกองทนุรวม หรือผ่านทางช่องทางอื�นที�บริษัทจดัการกําหนด โดยในวนัที�มีผลเริ�มใช้
เครื�องมือนี 5 ให้รวมทกุคําสั�งทํารายการที�เข้าข่ายตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขของเครื�องมือที�บริษัทจดัการได้รับมาระหว่างเวลาทําการของวนัที�มีผล 

ข้อสงวนสิทธิ�  

1.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะปรับเพิ�มหรือลดอตัรา Liquidity Fee ที�เก็บจริง โดยปรับเพิ�มได้ไม่เกินอตัราสูงสดุที�กําหนดในโครงการ และ/หรือปรับเพิ�ม
ระดบัมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี�ยนออก และ/หรือปรับลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที�จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี 5 ได้ตามที�
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือชี 5ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื�นที�
บริษัทจัดการกําหนด โดยในวนัที�มีผลเริ�มใช้เครื�องมือนี 5 ให้รวมทุกคําสั�งทํารายการที�เข้าข่ายตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขของเครื�องมือที�บริษัทจัดการ
ได้รับมาระหว่างเวลาทําการของวนัที�มีผล 

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�กําหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์และ/หรือเงื�อนไข และอตัรา Liquidity Fee ที�แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วย
ลงทนุ และ/หรือมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุออกได้ 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื�องต่างๆ ที�เกี�ยวข้องการการใช้เครื�องมือ 
Liquidity Fee ในวนัทําการนั 5น รวมถึงรายการที�รับมาล่วงหน้า รายการลงทนุแบบประจํา และรายการอื�นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

4.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื�องมือแม้ว่าในวนัทําการใดๆ มีลกัษณะเข้าหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขการใช้เครื�องมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเหน็
ว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจําเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย โดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหน่วยทราบ 

การพิจารณาใช้เครื�องมือ 

1.  Liquidity Fee ที�แตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการที�มีการใช้เครื�องมือนี 5 

2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที�บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณา
จากปัจจัยต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื 5อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที�
เปลี�ยนแปลงไปจากการซื 5อขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสดัส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที�ถูกเรียกเก็บจากหลกัทรัพย์ที�ลงทนุ
หรือกองทนุปลายทาง ต้นทนุและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื�อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื�นใดเพื�อเสริมสภาพคล่อง
ของกองทุนรวม ต้นทนุในการปรับใช้ตราสารอนพุนัธ์เพื�อป้องกันความเสี�ยง รวมถึงปัจจัยอื�นๆ ที�อาจเกิดขึ 5นในอนาคตที�มีผลกระทบต่อต้นทนุ ค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือหลกัทรัพย์ที�กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการ
ภายใต้ข้อเท็จจริงที�มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที�เกี�ยวข้องเท่าที�สามารถทําได้เพื�อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลา
และเงื�อนไข ณ ขณะนั 5น ๆ 

3.  ในกรณีที�มีการใช้เครื�องมือ Liquidity Fee นี 5 บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ�มเติมจากการปรับมลูค่าทรัพย์สินสทุธิด้วยสตูรการคาํนวณ
ที�สะท้อนต้นทนุในการซื 5อขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ�มค่าธรรมเนียมการซื 5อขายหน่วยลงทนุที�สะท้อนต้นทนุในการ
ซื 5อขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกบัเครื�องมือในการบริหารความเสี�ยงสภาพคล่องอื�นได้ 

4.  ในกรณีที�มีการใช้เครื�องมือ Liquidity Fee นี 5 เงินจาก Liquidity Fee ที�เรียกเก็บได้จะนํากลบัเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื�องมือนี 5มีวตัถุประสงค์
เพื�อบรรเทาผลกระทบทางลบที�อาจเกิดขึ 5นกับผู้ ถือหน่วยลงทุนที�ยงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื�องมือนี 5ไม่ได้มีวตัถุประสงค์เพื�อสร้างผลตอบแทนให้
กองทนุแต่อย่างใด 

5.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื�องมือนี 5 เพื�อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที�มีนยัยะสําคญัที�เกิดขึ 5นจากการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยบางรายไปยงัผู้ ถือหน่วยรายที�
ทําธุรกรรมนั 5น โดยการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม หรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่อง
ของกองทนุรวม 
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กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื�อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง 

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลกัหรือตามข้อมูลที�ได้รับจากกองทุนหลกั โดยใช้หลกัการ best effort ทั 5งนี 5 หลกัเกณฑ์และ
เงื�อนไขของเครื�องมือ อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามกองทนุหลกั รวมถึงอาจมีการเพิ�มเครื�องมืออื�นใดในภายหลงั ซึ�งเป็นไปตามแนวทางของกองทนุหลกั และ
ในกรณีที�บริษัทจัดการมีการเปลี�ยนกองทุนหลกั อาจส่งผลให้มีการเปลี�ยนแปลงเครื�องมือ รวมถึงหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขของการใช้เครื�องมือ หรือมีการเพิ�ม
เครื�องมืออื�นใดเพิ�มเติมในภายหลงัได้ 

ทั 5งนี 5 ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขของการใช้เครื�องมือได้จากหนงัสือชี 5ชวนของกองทนุหลกั 

 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที�สะท้อนต้นทุนในการซื Kอขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมทั�วไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ :  �   Full swing pricing    �   Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงื�อนไข  

1.  บริษัทจัดการจะกําหนดอตัรา Swing Factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที�
เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคญั 

2.  Swing Factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที�บริษัทจัดการกําหนด ซึ�งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการ
ภายใต้ข้อเท็จจริงที�มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที�เกี�ยวข้องเท่าที�สามารถทําได้เพื�อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลา
และเงื�อนไข ณ ขณะนั 5น ๆ ได้แก่ ต้นทนุและค่าใช้จ่ายจากการซื 5อขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที�เปลี�ยนแปลง
ไปจากการซื 5อขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสดัส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที�ถูกเรียกเก็บจากหลกัทรัพย์ที�ลงทุนหรือกองทุน
ปลายทาง ต้นทนุ และค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื�อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื�นใดเพื�อเสริมสภาพคล่องของกองทนุ
รวม ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพนัธ์เพื�อป้องกนัความเสี�ยง รวมถึงปัจจยัอื�นๆ ที�อาจเกิดขึ 5นในอนาคตที�มีผลกระทบต่อต้นทนุ ค่าใช้จ่ายของกองทุน
รวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรัพย์ที�กองทนุรวมลงทนุ 

3.  Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที�บริษัทจดัการกําหนด โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณ
การภายใต้ข้อเท็จจริงที�มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัที�เกี�ยวข้องเท่าที�สามารถทําได้เพื�อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลา
และเงื�อนไข ณ ขณะนั 5น ๆ ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที�กองทุนถือครอง พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะ
ตลาดของหลักทรัพย์ที�ลงทุน ปริมาณการทํารายการซื 5อขายหน่วยลงทุนและแนวโน้มการทํารายการ รวมถึงปัจจัยอื�น ๆ ที�อาจเกิดขึ 5นในอนาคตที�มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวม 

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 5น รวมถึงรายการที�ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทนุแบบประจํา และรายการอื�นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะปรับเพิ�มหรือลดอตัรา Swing Factor ที�เก็บจริง ได้ตามที�บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ�งจะปรับเพิ�มไม่เกินอตัราสงูสดุที�ระบุ
ไว้ในโครงการ 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะนําค่าซื 5อหน่วยลงทุนที�ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื 5อหน่วยลงทนุในวนัทําการที�มีการใช้เครื�องมือ swing pricing 
และบริษัทจดัการจะนํายอดซื 5อหน่วยลงทนุดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรื�องต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องการใช้เครื�องมือ swing pricing ในวนั
ทําการนั 5น ทั 5งนี 5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะไม่เปลี�ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที�ได้ดําเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วที�เกี�ยวข้องกับการใช้เครื�องมือ 
swing pricing ในวนัทําการนั 5น แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซื 5อหน่วยลงทุนทั 5งหมดหรือบางส่วนของวนัทําการนั 5นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และ
รายการซื 5อหน่วยลงทนุที�ชําระด้วยเช็คที�เรียกเก็บไม่ได้นั 5น ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ 

4.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื�องมือแม้ว่าในวนัทําการใดๆ มีลกัษณะเข้าหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขการใช้เครื�องมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเหน็
ว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจําเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย โดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหน่วยทราบ 
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การพิจารณาใช้เครื�องมือ 

1.  Swing Pricing ที�แตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการที�มีการใช้เครื�องมือนี 5 

2.  ในกรณีที�บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื 5อขายใดที�สัดส่วนของมูลค่าซื 5อขายหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทนุ เทียบกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทั 5งหมดของกองทนุ มีค่าเกินกว่า swing threshold ที�บริษัทจดัการกําหนด โดยที�มลูค่าซื 5อขายหน่วยลงทนุสุทธิของ
กองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื 5อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วย
ลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั 5งนี 5 รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที�บริษัทจัดการ
กําหนด 

3.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื�องมือนี 5 เพื�อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที�มีนยัยะสําคญัที�เกิดขึ 5นจากการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยบางรายไปยงัผู้ ถือหน่วยรายที�
ทําธุรกรรมนั 5น โดยการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม หรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่อง
ของกองทนุรวม 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื�อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทนุ
ปลายทาง 

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลกัหรือตามข้อมูลที�ได้รับจากกองทุนหลกั โดยใช้หลกัการ best effort ทั 5งนี 5 หลกัเกณฑ์และ
เงื�อนไขของเครื�องมือ อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามกองทนุหลกั รวมถึงอาจมีการเพิ�มเครื�องมืออื�นใดในภายหลงั ซึ�งเป็นไปตามแนวทางของกองทนุหลกั และ
ในกรณีที�บริษัทจัดการมีการเปลี�ยนกองทุนหลกั อาจส่งผลให้มีการเปลี�ยนแปลงเครื�องมือ รวมถึงหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขของการใช้เครื�องมือ หรือมีการเพิ�ม
เครื�องมืออื�นใดเพิ�มเติมในภายหลงัได้ 

ทั 5งนี 5 ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขของการใช้เครื�องมือ ได้จากหนงัสือชี 5ชวนของกองทนุหลกั 

 ค่าธรรมเนียมการซื Kอขายหน่วยลงทุนที�สะท้อนต้นทุนในการซื Kอขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (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/หรือแนวทางปฏิบตัิของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที�มีอํานาจอื�น 
ทั 5งนี 5 การกําหนด ADLs Factor จะคํานึงถึงปัจจัยที�เกี�ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที�มีอยู่ และ/หรือ
สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที�เกี�ยวข้องเท่าที�สามารถทําได้เพื�อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื�อนไข ณ ขณะนั 5น ๆ ได้แก่ 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื 5อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที�เปลี�ยนแปลงไปจากการซื 5อขายทรัพย์สิน 
ต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการรักษาสดัส่วนการลงทนุ ต้นทนุและค่าใช้จ่ายที�ถกูเรียกเก็บจากหลกัทรัพย์ที�ลงทุนหรือกองทุนปลายทาง ต้นทนุและค่าใช้จ่าย
การทําธุรกรรม REPO เพื�อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื�นใดเพื�อเสริมสภาพคล่องของกองทุนรวม ต้นทุนในการปรับใช้ตรา
สารอนุพนัธ์เพื�อป้องกันความเสี�ยง รวมถึงปัจจัยอื�นๆ ที�อาจเกิดขึ 5นในอนาคตที�มีผลกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภาพ
คล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรัพย์ที�กองทนุรวมลงทนุ 

3.  การกําหนด ADLs Threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที�บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงปัจจยัที�
เกี�ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที�มีอยู่ และ/หรือ สมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจยัที�เกี�ยวข้องเท่าที�สามารถทําได้เพื�อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื�อนไข ณ ขณะนั 5น ๆ ได้แก่ สภาพคล่องของกองทนุรวม 
สภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที�กองทุนถือครอง พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของหลกัทรัพย์ที�ลงทุน ปริมาณการทํารายการซื 5อขาย
หน่วยลงทนุและแนวโน้มการทํารายการ รวมถึงปัจจยัอื�นๆ ที�อาจเกิดขึ 5นในอนาคตที�มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวม 

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

1.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะนําข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรื�องต่างๆ ที�เกี�ยวข้องการการใช้เครื�องมือ ADLs 
ในวนัทําการนั 5น รวมถึงรายการที�ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทนุแบบประจํา และรายการอื�นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

2.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะนําค่าซื 5อหน่วยลงทนุที�ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื 5อหน่วยลงทนุในวนัทําการที�มีการใช้เครื�องมือ ADLs และบริษทั
จดัการจะนํายอดซื 5อหน่วยลงทนุดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรื�องต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องการการใช้เครื�องมือ ADLs ในวนัทําการนั 5น ทั 5งนี 5 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะไม่เปลี�ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที�ได้ดําเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วที�เกี�ยวข้องกบัการใช้เครื�องมือ ADLs ในวนัทําการ
นั 5น แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซื 5อหน่วยลงทุนทั 5งหมดหรือบางส่วนของวนัทําการนั 5นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื 5อหน่วยลงทนุที�ชําระ
ด้วยเช็คที�เรียกเก็บไม่ได้นั 5น ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะเรียกเก็บ Anti-Dilution Levies – ADLs จากผู้ที�ทํารายการซื 5อหน่วยลงทุนและสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทนุและสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุออก เพียงฝั�งใดฝั�งหนึ�งที�เกิน ADLs Threshold ที�บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะพิจารณา
กําหนดอตัราการเรียกเก็บ ADLs ที�แตกต่างกนัได้ และขอสงวนสิทธิที�จะมีข้อกําหนดเพิ�มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที�ทํารายการซื 5อหน่วยลงทนุและ
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุออกในปริมาณมากตามแนวทางที�บริษัทจดัการจะกําหนดได้ 

4.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะปรับเพิ�มหรือลดอตัรา ADLs ที�เรียกเก็บ ซึ�งจะปรับเพิ�มไม่เกินอตัราสงูสดุที�ระบไุว้ในโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผย
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และหนงัสือชี 5ชวนส่วนข้อมลูกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื�นที�บริษัทจดัการกําหนด โดยในวนัที�มีผลเริ�มใช้เครื�องมือนี 5 
ให้รวมทกุคําสั�งทํารายการที�เข้าข่ายตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขของเครื�องมือที�บริษัทจดัการได้รับมาระหว่างเวลาทําการของวนัที�มีผล 

5.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื�องมือแม้ว่าในวนัทําการใดๆ มีลกัษณะเข้าหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขการใช้เครื�องมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเหน็
ว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจําเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย โดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหน่วยทราบ 

การพิจารณาใช้เครื�องมือ  

1.  การเรียกเก็บ ADLs ที�แตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการที�มีการใช้เครื�องมือนี 5 

2.  บริษัทจดัการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวนัทําการซื 5อขายใดที�สดัส่วนของมลูค่าซื 5อขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบกบั
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิทั 5งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที�บริษัทจดัการกําหนด โดยที�มลูค่าซื 5อขายหน่วยลงทนุสุทธิของกองทนุ คํานวณ
จากมลูค่าการซื 5อหน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเข้า (switch in) หกัด้วยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) 
และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) 

ทั 5งนี 5 รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที�บริษัทจดัการกําหนด 

3.  บริษัทจดัการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมลูดงัต่อไปนี 5 

(1)  มลูค่าการซื 5อหน่วยลงทนุและสบัเปลี�ยนเข้า มากกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี�ยนออก 

(2)  มูลค่าการซื 5อหน่วยลงทุนและสบัเปลี�ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี�ยนออก ซึ�งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) 
และ (2) ในระดบัที�ต่างกนั 

4.  ในกรณีที�มีการใช้เครื�องมือ ADLs นี 5 ADLs ที�เรียกเก็บได้จะนํากลบัเข้ากองทนุ อย่างไรก็ตามการใช้เครื�องมือนี 5มีวตัถุประสงค์เพื�อบรรเทาผลกระทบทาง
ลบที�อาจเกิดขึ 5นกบัผู้ ถือหน่วยที�ยงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เครื�องมือนี 5ไม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพื�อสร้างผลตอบแทนให้กองทนุแต่อย่างใด 

5.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื�องมือนี 5 เพื�อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที�มีนยัยะสําคญัที�เกิดขึ 5นจากการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยบางรายไปยงัผู้ ถือหน่วยรายที�
ทําธุรกรรมนั 5น โดยการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม หรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่อง
ของกองทนุรวม 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื�อกองทนุปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจดัการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง 

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลกัหรือตามข้อมูลที�ได้รับจากกองทุนหลกั โดยใช้หลกัการ best effort ทั 5งนี 5 หลกัเกณฑ์และ
เงื�อนไขของเครื�องมือ อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามกองทนุหลกั รวมถึงอาจมีการเพิ�มเครื�องมืออื�นใดในภายหลงั ซึ�งเป็นไปตามแนวทางของกองทนุหลกั และ
ในกรณีที�บริษัทจัดการมีการเปลี�ยนกองทุนหลกั อาจส่งผลให้มีการเปลี�ยนแปลงเครื�องมือ รวมถึงหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขของการใช้เครื�องมือ หรือมีการเพิ�ม
เครื�องมืออื�นใดเพิ�มเติมในภายหลงัได้ 

ทั 5งนี 5 ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขของการใช้เครื�องมือได้จากหนงัสือชี 5ชวนของกองทนุหลกั 
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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 5นๆ 

2.  บริษัทจดัการจะใช้ Notice period สําหรับรายการที�มีมลูค่าที�ขายคืน และ/หรือสบัเปลี�ยนออกเทียบเท่า 1 ล้านบาท 

3.  บริษัทจดัการอาจใช้ Notice period ร่วมกบัเครื�องมือในการบริหารความเสี�ยงสภาพคล่องอื�นได้ 

ข้อสงวนสิทธิ� 

1.  ในกรณีที�มีการใช้ Notice period และมีเหตุที�ทําให้ต้องใช้เครื�องมืออื�นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะปฏิบตัิกับคําสั�งที�ได้จาก Notice period นั 5น
เช่นเดียวกับคําสั�งที�ได้ตามปกติในวนัที�ทํารายการด้วย ทั 5งนี 5 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�กําหนดไว้
ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือชี 5ชวนส่วนข้อมูลกองทนุรวม หรือผ่านทางช่องทางอื�นที�บริษัทจดัการ
กําหนด โดยในวนัที�มีผลเริ�มใช้เครื�องมือนี 5 ให้รวมทุกคําสั�งทํารายการที�เข้าข่ายตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขของเครื�องมือที�บริษัทจัดการได้รับมาระหว่าง
เวลาทําการของวนัที�มีผล 

3.  บริษัทจัดการอาจให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนยกเลิกรายการขายคืน และ/หรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนที�ยงัไม่ได้ถูกนํามาดําเนินการได้ตามวิธีการที�บริษัทจดัการ
กําหนด 

4.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื�องมือแม้ว่าในวนัทําการใดๆ มีลกัษณะเข้าหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขการใช้เครื�องมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเหน็
ว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจําเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย โดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหน่วยทราบ 

การพิจารณาใช้เครื�องมือ 

1.  Notice period อาจแตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการที�มีการใช้เครื�องมือนี 5 

2.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที�บริษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที�มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน 
และ/หรือการประเมินจากปัจจยัที�เกี�ยวข้องเท่าที�สามารถทําได้เพื�อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื�อนไข ณ ขณะนั 5นๆ ได้แก่ สภาพคล่องของ
กองทนุรวม สภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที�กองทนุถือครอง พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ สภาวะตลาดของหลกัทรัพย์ที�ลงทนุ ปริมาณการทํารายการ
ซื 5อขายหน่วยลงทนุและแนวโน้มการทํารายการ รวมถึงปัจจยัอื�นๆที�อาจเกิดขึ 5นในอนาคตที�มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวม 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื�อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกบั
กองทนุปลายทางได้ 

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลกัหรือตามข้อมูลที�ได้รับจากกองทุนหลกั โดยใช้หลกัการ best effort ทั 5งนี 5 หลกัเกณฑ์และ
เงื�อนไขของเครื�องมือ อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามกองทนุหลกั รวมถึงอาจมีการเพิ�มเครื�องมืออื�นใดในภายหลงั ซึ�งเป็นไปตามแนวทางของกองทนุหลกั และ
ในกรณีที�บริษัทจัดการมีการเปลี�ยนกองทุนหลกั อาจส่งผลให้มีการเปลี�ยนแปลงเครื�องมือ รวมถึงหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขของการใช้เครื�องมือ หรือมีการเพิ�ม
เครื�องมืออื�นใดเพิ�มเติมในภายหลงัได้ 

ทั 5งนี 5 ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขของการใช้เครื�องมือ ได้จากหนงัสือชี 5ชวนของกองทนุหลกั 
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 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 5นตํ�าไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณที�บริษัท
จดัการกําหนด 

2.  บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 10 วันทําการ ในแต่ละรอบ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณที�บริษัทจัดการกําหนด กรณี
กองทนุรวมที�เน้นลงทนุต่างประเทศ Gate period จะไม่นบัรวมวนัหยดุต่างประเทศหรือวนั Non-Dealing date ที�กองทนุได้กําหนดไว้ 

3.  ในกรณีที�บริษัทจดัการกําหนดเงื�อนไขเพื�อบ่งชี 5สถานการณ์ที�ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวนัทําการซื 5อ
ขายใดที�สดัส่วนของมลูค่าซื 5อขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทั 5งหมดของกองทนุ มีค่าเท่ากบัหรือมากกว่า Gate threshold 
ที�บริษัทจดัการกําหนด โดยที�มลูค่าซื 5อขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ คํานวณจาก มลูค่าการซื 5อหน่วยลงทนุ (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปลี�ยน
หน่วยลงทนุเข้า (switch in) หกัด้วย มลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) 

4.  บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี�ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของคําสั�งรับซื 5อคืน
หน่วยลงทนุและสบัเปลี�ยนออก ณ วนัที�ใช้ Redemption Gate 

5.  บริษัทจดัการอาจพิจารณากําหนด Redemption gate และ Gate period ในแต่ละครั 5งแตกต่างกนัได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ตํ�ากว่า Redemption 
Gate ขั 5นตํ�า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานที�ระบไุว้ในโครงการ 

6.  คําสั�งรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี�ยนออกส่วนที�เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวนัทําการรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนถดัไป รวมกับคําสั�งรับซื 5อ
คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี�ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัลําดบัก่อน-หลงัของคําสั�งรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุ 

7.  บริษัทจดัการจะทําการรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี�ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื 5อคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัทําการรับซื 5อคืนหน่วย
ลงทุน ทั 5งนี 5 เว้นแต่กรณีที�กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 
Redemption Gate ที�ประกาศใช้ 

8.  บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบเมื�อมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชักช้า โดยวนัที�มีผลเริ�มใช้เครื�องมือนี 5 ให้รวมทุกคําสั�งทํารายการที�
เข้าข่ายตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขของเครื�องมือที�บริษัทจดัการได้รับมาระหว่างเวลาทําการของวนัที�มีผล 

9.  ในกรณีที�มีการใช้เครื�องมือ Redemption Gate นี 5 บริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเครื�องมือในการบริหารความเสี�ยงสภาพคล่องอื�นได้ 

ข้อสงวนสิทธิ� 

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะปรับเพิ�มหรือลดอตัรา Gate threshold ตามที�บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ตํ�ากว่า Redemption Gate ขั 5น
ตํ�าที�ระบใุนโครงการ ทั 5งนี 5 รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที�บริษัทจดัการกําหนด 

2.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที�ประกาศใช้ 

3.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะเปลี�ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลา
ที�กําหนด การใช้เครื�องมืออื�นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั 5งนี 5 ในกรณีที�ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที�เหลือได้ บริษัท
จดัการอาจพิจารณายกเลิกคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุทั 5งหมดที�ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที�ถกูยกเลิกคําสั�งโดยไม่ชกัช้า 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื�องต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องการการใช้เครื�องมือ 
Redemption Gate ในวนัทําการนั 5น รวมถึงรายการที�ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทนุแบบประจําและรายการอื�นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

5.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื�องมือแม้ว่าในวนัทําการใดๆ มีลกัษณะเข้าหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขการใช้เครื�องมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเหน็
ว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจําเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย โดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหน่วยทราบ 

การพิจารณาใช้เครื�องมือ 

1.  Redemption Gate ที�แตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการที�มีการใช้เครื�องมือนี 5 

2.  บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที�เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจดัการอาจ
กําหนดเงื�อนไขเพื�อบ่งชี 5สถานการณ์ที�ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ 
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กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื�อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับ
กองทนุปลายทาง 

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลกัหรือตามข้อมูลที�ได้รับจากกองทุนหลกั โดยใช้หลกัการ best effort ทั 5งนี 5 หลกัเกณฑ์และ
เงื�อนไขของเครื�องมือ อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามกองทนุหลกั รวมถึงอาจมีการเพิ�มเครื�องมืออื�นใดในภายหลงั ซึ�งเป็นไปตามแนวทางของกองทนุหลกั และ
ในกรณีที�บริษัทจัดการมีการเปลี�ยนกองทุนหลกั อาจส่งผลให้มีการเปลี�ยนแปลงเครื�องมือ รวมถึงหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขของการใช้เครื�องมือ หรือมีการเพิ�ม
เครื�องมืออื�นใดเพิ�มเติมในภายหลงัได้ 

ทั 5งนี 5 ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขของการใช้เครื�องมือได้จากหนงัสือชี 5ชวนของกองทนุหลกั 

3.  การไม่ขายหรือไม่รับซื Kอคืนหน่วยลงทุนตามคําสั�งที�รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั�งซื Kอหรือคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาํเนินการได้สูงสุดไม่เกิน:  5  วันทาํการ 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากสํานกังาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื�อโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่า จําเป็นต้อง
ระงับการซื 5อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์
กําหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื 5อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั�งที�รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั�งซื 5อหรือคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) ได้ด้วยเหตอืุ�นใดดงัต่อไปนี 5 ซึ�งไม่เกินกว่ากรณีที�ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

1.  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั�งซื 5อหน่วยลงทุนที�รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั�งซื 5อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย เนื�องจากปรากฏข้อเท็จจริง
ดงันี 5 

(ก)  บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนั 5น ๆ มีส่วนเกี�ยวข้องกบัการกระทําอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี 5 

(1)  การกระทําที�เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี�ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย 
หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2)  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3)  การกระทําที�เป็นการปฏิบตัิตามคําสั�งเกี�ยวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย 

(ข)  บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื�อทราบข้อเท็จจริงเกี�ยวกบัลกูค้าได้ในสาระสําคญั 

2.  อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี�ยนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอื�นเข้าบริหารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการของตนอนัเนื�องมาจาก การที�บริษัทจดัการ
กองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ว่าด้วยการดํารง
เงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื 5อขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์ และการจดั
จําหน่ายหลกัทรัพย์ที�เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซื 5อขายล่วงหน้า ซึ�งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วนัทําการ 

บริษัทจัดการจะกําหนดวิธีการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที�กองทุนรวมมีการลงทนุโดยมีนัยสําคญัต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที�สมเหตุสมผล เมื�อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคํานวณ
มลูค่าหน่วยลงทนุโดยบนัทึกมลูค่าทรัพย์สินดงักล่าวเป็น 0 และให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที�มีชื�ออยู่ในทะเบียน ณ วนัที�ได้บนัทึกมลูค่าดงักล่าวเป็นผู้ มีสิทธิที�จะได้รับเงินภาย
หลงัจากที�สามารถจําหน่ายทรัพย์สินนั 3นได้ ทั 3งนี 3 บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�สํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด 
 
 
 
  



 หน้า 22 

             - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี�-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย - ***              บริษัทหลกัทรัพยNจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

คําเตือนเกี�ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

 การพิจารณาร่างหนงัสือชี 5ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี 5มิได้เป็นการแสดงว่าสํานกังานได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชี 5ชวน
ของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที�เสนอขายนั 5น 

 บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด อาจลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นเพื�อบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด เช่นเดียวกันกับที�
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นเพื�อกองทุนรวม ซึ�งอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทนุรวม 
ทั 5งนี 5 ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมลูอื�นเพิ�มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 บริษัทจัดการใช้ข้อมูลในอดีตในการคํานวณค่าสมับรูณ์ของค่าสมัประสิทธิ�สหสมัพนัธ์ (Absolute Correlation Coefficient) กองทุนจึงมีความเสี�ยง หากสินค้า
หรือตวัแปรที�สญัญาซื 5อขายล่วงหน้าอ้างอิง (Underlying) และทรัพย์สินที�ต้องการลดความเสี�ยงเคลื�อนไหวในทิศทางที�ไม่เป็นไปตามข้อมลูในอดีต ซึ�งอาจส่งผล
ให้การเข้าทําสญัญาซื 5อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี�ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี 5-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“กองทุนไทย”) จะเน้นลงทุนในกองทุนหลกัชื�อ Schroders Capital Semi-Liquid Global 
Private Equity ซึ�งมีนโยบายลงทุนในความมีส่วนได้เสียจากความเป็นเจ้าของ (Equity Interests) ของบริษัทที�ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Private 
Equity) ทั�วโลก โดยไม่จํากดัอตัราส่วน ซึ�งมีความแตกต่างและมีความเสี�ยงมากกว่ากองทุนรวมทั�วไป อีกทั 5งมีสภาพคล่องตํ�า ผู้ลงทนุอาจสญูเสียเงินต้นหรือไม่
ได้รับผลตอบแทนตามที�คาดหวงั กองทนุนี 5จึงเหมาะกบัผู้ลงทนุที�มีความเข้าใจในหลกัทรัพย์ประเภทนี 5เป็นอย่างดี และสามารถรับผลขาดทนุระดบัสงูได้เท่านั 5น 

 กองทุนไทยอาจลงทุนในตราสารที�มีอันดับความน่าเชื�อถือตํ�ากว่าอันดับที�สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือที�ไม่มีการจัดอันดับความ
น่าเชื�อถือ (unrated) และ/หรือหลกัทรัพย์ที�มิได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี�ยงสูงขึ 5นจากการไม่ได้รับชําระคืน
เงินต้นและดอกเบี 5ย 

 กองทุนไทยอาจทําสญัญาป้องกันความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินโดยขึ 5นอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ�งอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมฯ โดยทํา
ให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุที�เพิ�มขึ 5น และในกรณีที�ไม่ได้ทําสญัญาป้องกนัความเสี�ยงฯ ผู้ลงทนุอาจขาดทนุหรือได้รับผลกําไรจากอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินหรือได้รับเงินคืนตํ�ากว่าเงินลงทนุเริ�มแรกได้ 

 กองทนุไทยอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งสญัญาซื 5อขายล่วงหน้าเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทนุในตราสารที�มีสญัญาซื 5อขายล่วงหน้าแฝง 
จึงมีความเสี�ยงมากกว่ากองทุนรวมที�ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื�องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนที�น้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนใน
หลกัทรัพย์อ้างอิงโดยตรง 

 กองทุนอาจลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ�ง และ/หรือในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ�ง ดงันั 5น ผลการดําเนินงานจึงอาจผันผวนมากกว่า
กองทนุรวมทั�วไปที�มีการกระจายการลงทนุ ผู้ลงทนุจึงควรพิจารณาความเสี�ยงและการกระจายความเสี�ยงของพอร์ตการลงทนุโดยรวมของตนเอง และข้อมลูใน
หนงัสือชี 5ชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจซื 5อหน่วยลงทนุ 

 กองทุนไทยมีสภาพคล่องจํากัด โดยมีการรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนไตรมาสละครั 5ง และต้องแจ้งล่วงหน้าภายในวนัที� 30 ของเดือนที�สิ 5นไตรมาสก่อนหน้า โดยรวม
ช่วงระยะเวลาตั 5งแต่การแจ้งล่วงหน้าจนถึงการได้รับเงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนจะใช้เวลากว่า 4 เดือน ซึ�งเป็นไปการกําหนดให้สอดคล้องกบัแนวทางปฏิบตัิของ
กองทนุหลกั ผู้ลงทนุควรวางแผนสภาพคล่องของตนเองให้สอดคล้องกบัสภาพคล่องของกองทนุก่อนตดัสินใจลงทนุ 

 กองทุนหลกัอาจมีข้อจํากัดและสงวนสิทธิในการปิดรับเงินลงทุนใหม่หรือเงินลงทุนเพิ�ม เมื�อกองทุนหลกัพิจารณาแล้วเห็นว่าการปิดรับเงินลงทุนใหม่หรือเงิน
ลงทนุเพิ�มดงักล่าวเป็นประโยชน์สูงสดุต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน เหตกุารณ์ที�กองทุนหลกัเห็นว่าควรปิดรับเงินลงทุนใหม่หรือเงินลงทนุเพิ�ม เช่น กองทนุหรือชนิดของ
หน่วยลงทุนใดๆ ของกองทุนมีขนาดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ�มขึ 5นจนถึงระดบัที�อาจก่อให้เกิดความยากลําบากในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสดุ หรือ
เมื�อเงินลงทนุใหม่หรือเงินลงทนุเพิ�มที�เข้ามาในกองทุนจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกองทนุ เป็นต้น นอกจากนี 5 กองทนุหลกัสงวนสิทธิในการปิดรับ
เงินลงทนุใหม่หรือเงินลงทนุเพิ�มดงักล่าว รวมถึงการเปิดรับเงินลงทนุใหม่หรือเงินลงทนุเพิ�มในภายหลงั โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ดงันั 5น 
ข้อจํากดัดงักล่าว อาจส่งผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถลงทนุได้อย่างต่อเนื�องทกุเดือน หรือไม่อาจลงทนุในจํานวนที�ต้องการได้ 

 กองทนุหลกัอาจมีการจํากดัการไถ่ถอนหน่วยลงทนุในวนัทําการซื 5อขายใดไว้ไม่เกินร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัในไตรมาสก่อนหน้า ซึ�งใน
กรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัมีการไถ่ถอนหน่วยลงทนุรวมกนัในวนัทําการซื 5อขายใดเกินกว่าอตัราที�กําหนดไว้ดงักล่าว กองทนุหลกัอาจจดัสรรยอดไถ่
ถอนเพียงเท่าที�อตัราที�กําหนดไว้แก่ผู้ ถือหน่วยทกุรายที�ส่งรายการไถ่ถอนในสดัส่วนที�เท่ากนั (Prorate basis) สําหรับยอดไถ่ถอนส่วนที�เกินอตัราที�กําหนดไว้ จะ
ถูกนําไปดําเนินการในวนัทําการรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนในไตรมาสถัดไป โดยกองทุนหลกัจะแจ้งผู้ ถือหน่วยให้ทราบถึงรายการไถ่ถอนที�ถูกเลื�อนออกไปนี 5ในวนั
ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 

 กองทนุหลกัอาจเลื�อนการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุออกไปสงูสดุไม่เกิน 30 วนัทําการจากกําหนดวนัชําระเงินค่าขายคืนปกติ หากมีสถานะการณ์ผิดปกติ
เกิดขึ 5น เช่น การจํากัดการนําเงินกลบัเข้า/ออกนอกประเทศ การควบคุมของตลาดหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง หรือเหตุการณ์อื�นใดที�ส่งผลให้กองทุนหลกัมีสภาพ
คล่องไม่เพียงพอในการนํามาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุได้ทนัตามกําหนด 

 ในกรณีที�เกิดเหตกุารณ์ไม่ปกติ เช่น ตลาดซื 5อขายหลกัทรัพย์ที�กองทุนหลกัลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซื 5อขายได้ตามปกติ หรือหลกัทรัพย์ที�กองทุนหลกัลงทนุ
ถกูระงบัการซื 5อขาย หรือเกิดเหตกุารณ์ไม่ปกติที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนหลกั กองทนุหลกัอาจระงบัหรือเลื�อนการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ การ
เสนอขาย การสับเปลี�ยน และการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเป็นการชั�วคราวได้ จึงอาจส่งผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าที�
กําหนดไว้ ทั 5งนี 5 กองทุนหลกัอาจไม่รับรายการซื 5อหรือรายการไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือทั 5งสองประเภทของรายการในระยะเวลา 12 เดือน หากผู้จัดการกองทุน
พิจารณาแล้วว่าการกระทําดงักล่าวเป็นประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยในช่วงเวลาดงักล่าว จะไม่มีการคํานวณและประกาศมลูค่าหน่วยลงทนุ 
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 เนื�องจากกองทุนหลกัมีข้อกําหนดในการส่งคําสั�งซื 5อหน่วยลงทุนล่วงหน้า อีกทั 5งวนัคํานวณและประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน รวมถึงวนัที�ชําระเงินค่าซื 5อหน่วย
ลงทุนของกองทุนหลกัจะมีระยะเวลาที�มากกว่ากองทุนรวมทั�วไป ข้อกําหนดดงักล่าวอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานของกองทุนไทยและกองทุนหลกัมีความ
แตกต่างกนัมากกว่ากองทนุรวมฟีดเดอร์ทั�วไป 

 เนื�องจากกองทุนหลกัเน้นลงทุนใน Private Equity กองทุนหลักจึงอาจมีความเสี�ยงต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการลงทุนในบริษัทที�อยู่ในระยะเริ�มต้นซึ�งอาจขาด
ประสบการณ์หรือความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ และมีเงินทุนไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน การวิจัยและการพฒันา อีกทั 5ง
เทคโนโลยีของบริษัทเหล่านั 5นอาจยงัไม่ได้รับการทดสอบ ปัจจัยเหล่านี 5ทําให้ผู้ออกหลกัทรัพย์ในระยะเริ�มต้นมีแนวโน้มที�จะล้มเหลวในด้านการดําเนินงานและ
การเงิน ซึ�งมีผลในทางลบต่อความอยู่รอดของผู้ออกหลกัทรัพย์ทั 5งในระยะสั 5นและระยะยาว 

 กรณีกองทุนหลกัไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินหรือถอนตวัจากการลงทุนได้สําเร็จในเวลาหรือราคาที�ต้องการ เพื�อคืนเงินต้นและ/หรือจ่ายผลตอบแทนให้แก่
กองทนุไทยภายในระยะเวลาที�เหมาะสม อาจส่งผลให้ผู้ลงทนุสญูเสียเงินต้นและผลตอบแทนตามที�คาดหวงัได้ 

 กองทุนมีข้อกําหนดในการรับคําสั�งซื 5อและ/หรือคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นเวลานานก่อนถึงวนัทํารายการจริง โดยวนัทํารายการ (Trade date) จะ
เป็นวนัทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนและ/หรือแต่ละไตรมาส ตามลําดบั อีกทั 5ง กองทุนมีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นรายเดือน โดยจะคํานวณและ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายในเดือนถัดไปหรืออาจเกินกว่านั 5น ข้อกําหนดเหล่านี 5ถูกกําหนดให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตัิของกองทุนหลกั ซึ�งแตกต่าง
จากกองทนุรวมทั�วไป ผู้ลงทนุควรศกึษาประกาศวนัทําการซื 5อขายหน่วยลงทนุตามที�บริษัทจดัการกําหนดโดยละเอียดก่อนตดัสินใจลงทนุ 

 ในการส่งคําสั�งซื 5อหน่วยลงทนุ ผู้ลงทนุต้องส่งคําสั�งรายการซื 5อหน่วยลงทนุ พร้อมทั 5งชําระเงินค่าซื 5อหน่วยลงทนุล่วงหน้าก่อนวนัทํารายการในแต่ละเดือนโดยให้
เป็นไปตามประกาศวนัทําการซื 5อขายหน่วยลงทุนที�บริษัทจัดการกําหนด และผู้ลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกการทํารายการดงักล่าวได้ โดยคําสั�งซื 5อจะถูกนํามา
ดําเนินการในวนัทําการสดุท้ายของแต่ละเดือน (Trade date) และจะได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุเมื�อกองทนุได้มีการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยของ
เดือนนั 5น ซึ�งจะคํานวณและประกาศภายในเดือนถัดไปหรืออาจเกินกว่านั 5นนับจากวนั trade date ดงันั 5น ในช่วงระยะเวลาระหว่างที�ผู้ลงทุนส่งคําสั�งซื 5อพร้อม
ชําระเงินค่าซื 5อหน่วยลงทุนล่วงหน้าจนถึงก่อนการคํานวณมูลทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ผู้ลงทุนจะยังไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเพิ�มขึ 5นจนกว่าจะมีการ
คํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเสร็จสิ 5นแล้ว 

 กองทนุรวมนี 5ลงทนุกระจกุตวัในภมิูภาคยโุรปและอเมริกาเหนือ ผู้ลงทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี�ยงของพอร์ตการลงทนุโดยรวมของตนเองด้วย 
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สิทธิและข้อจาํกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1.   เงื�อนไขที�ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี Kอาจถูกจาํกัดสิทธิ 

กองทุนนี 5มีข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายได้แล้วทั 5งหมดของ 
กองทุนรวม บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที�เป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื�อผู้ ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที�เกิน
ดงักล่าว 

2.   ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียงที�มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ Kน (ถ้ามี) และช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการ
ถือหน่วยลงทุนของบุคคล  

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัได้ที�เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.krungsriasset.com  

3.   วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนหน่วยลงทุน 

- บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนอื�นที�มิใช่ “ผู้ลงทุนสถาบนัหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” เว้นแต่เป็นการโอนทาง
มรดก ซึ�งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

- ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้แก่บคุคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen) ได้ ดงันั 5น บริษัทจัดการจะไม่รับ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนั 5นเป็นการโอนหรือจําหน่ายให้แก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา 

4.  การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมนี 3จะใช้ระบบไร้ใบสําคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื�อผู้ เปิดบัญชีกองทุนใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในคําขอเปิดบญัชีกองทนุ  

บริษัทจดัการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึ�งได้แก่ หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
(Passbook) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างใดอย่างหนึ�งเท่านั 3น โดยให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

5.   ช่องทางและวิธีการที,ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการใน
หลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที,กองทุนรวมลงทุน 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีที�บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที�สํานักงานของบริษัท
จดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 3อคืนหน่วยลงทนุ 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 - ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) โทร. 02-626-4537 

 นโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวของกองทนุรวม 

ในกรณีที�บริษัทจัดการปฎิบัติไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี 3 และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที�เกี�ยวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวม 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 5 

(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 5 

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

- จํานวนกองทนุรวมทั 5งหมดภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ เท่ากบั 157 กองทนุ 

- มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 391,442 ล้านบาท  

 รายชื�อคณะกรรมการการลงทนุ (investment committee) 

ชื�อ นามสกุล ตาํแหน่ง 

(1) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง กรรมการผู้จดัการ 
(2) นายศิระ คล่องวิชา ประธานเจ้าหน้าที�กลุ่มการลงทนุ  
(3) นายวิพธุ  เอื 5ออานนัท์ รองประธานเจ้าหน้าที�กลุ่มการลงทนุ 
(4) นายฑลิต  โชคทิพย์พฒันา ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ 
(5) นายจาตรัุนต์ สอนไว ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการลงทนุต่างประเทศ 
(6) นางสาวพรทิพา  หนึ�งนํ 5าใจ ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี 5 
(9) ดร. ฐนิตพงศ์  ชื�นภิบาล ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายบริหารความเสี�ยงด้านการลงทนุ 
(10) นายธีรภาพ จิรศกัยสกลุ ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี 5  
(11) นางสาวรัมภารัจน์ ยธุานหสั ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี 5  
(12) นางสาวณฐัยา เตรียมวิทยา ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี 5 
(13) นายเอกพจน์  ภู่วิบลูย์พาณิชย์ ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี 5 
(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�อผู้จดัการกองทนุ (Fund Manager) ประวตัิการศกึษา และประสบการณ์การทํางานที�เกี�ยวข้องกบัการบริหารจดัการกองทนุรวม รวมทั 5งหน้าที�ความ
รับผิดชอบของผู้จดัการกองทนุดงักลา่ว 

ชื�อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน หน้าที�ความรับผิดชอบ 

นายฑลิต โชคทิพย์พฒันา - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
(เกียรตินิยม) Carnegie Mellon 
University, U.S.A. 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
 

นายสาธิต บวัช ู - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี (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) 
จฬุากรณ์มหาวิทยาลยั 
- 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 สาขาพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี (การเงิน)  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

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

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- เจ้าหน้าที�วิเคราะห์สินเชื�อ 

นายจาตรัุนต์ สอนไว - ปริญญาโท สาขาการเงินและ
การตลาด 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 5และ
กองทนุรวมต่างประเทศ 
- Investment Product Manager 
- Downstream Coordinator 
 
 

นายชศูกัดิ� อวยพรชยัสกลุ, CFA - ปริญญาโท  การเงิน บญัชีและการ
จดัการ (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�ยน
นกัศกึษาที� Louvain School of 
Management, ประเทศเบลเยี�ยม)  
-ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บมจ. ธนาคารทหารไทย  
 

- ผู้จดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผู้จดัการฝ่ายบริหารความเสี�ยงด้าน
การลงทนุ 
- ผู้จดัการผลิตภณัฑ์ธุรกิจตลาดเงิน 

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

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

- ผู้จดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- นกัวิเคราะห์ฝ่ายธุรกิจตลาดทนุ 
- นกัวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาดเงิน 

นายวชัรินทร์  ด้วงสงัข์, CISA, 
FRM 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
สาขาการเงิน (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ�ง) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

- บลจ. เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ จํากดั - ผู้จดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
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 รายชื�อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุ (Selling Agent)  

 รายชื�อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Kอคืนหน่วยลงทุน (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 กรุงศรี พฒันสิน จํากัด (มหาชน) 02-638-5500, 02-081-2500 
5 บริษัทหลกัทรัพย์เอเซีย พลสั จํากดั (มหาชน) 0-2680-1234 
6 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากดั 02-695-5000 
7 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) 0-2305-9000 
8 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั 02-761-9000 
9 บริษัท หลกัทรัพย์ดบีีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 0-2857-7000 
10 บริษัท หลกัทรัพย์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 0-2217-8888 
11 บริษัท หลกัทรัพย์ทรีนีตี 5 จํากดั 0-2343-9500, 0-2801-9100 
12 บริษัท หลกัทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2658-8888 
13 บริษัท หลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2635-1700 
14 บริษัทหลกัทรัพย์ พาย จํากดั (มหาชน) 02-205-7000 
15 บริษัทหลกัทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 02-648-1111 
16 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากดั 02-207-2100 
17 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื 5อขายหนว่ยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั 02-026-5100 
18 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 02-777-7777 
19 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็กซ์สปริง จํากดั 02-0303730 

 รายชื�อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ (Registrar) 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั โทรศพัท์ 0-2657-5757 

 รายชื�อผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor) 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) โทร. 02-626-4537 
ทั 5งนี 5 นอกจากหน้าที�ตามที�กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตั 5งฯ ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที�ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 

 รายชื�อผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม 

 รายชื�อผู้สอบบัญชี ที,อยู่ 
1 นาย เทอดทอง เทพมงักร บริษัท พีวี ออดิท จํากดั  

46/8 ชั 5น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกลุ ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020 

2 นางสาว ชมภนูชุ แซ่แต้ 
3 นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ 
4 นาย อดุม ธนรัูตน์พงศ์ 
5 นางสาว ชตุิมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั 
6 นางสาว รฐาภทัร ลิ 5มสกลุ 
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สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี K-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

อัตราส่วนการลงทุนที�คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

 ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากดัอตัราส่วน 
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ไม่จํากดัอตัราส่วน 
3 หน่วย CIS ไม่จํากดัอตัราส่วน 
4 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่จํากดัอตัราส่วน 
5 หน่วย private equity ไม่จํากดัอตัราส่วน 
6 ตราสารทนุที�จดทะเบียนซื 5อขายในตลาดหลกัทรัพย์ทั 5งในและตา่งประเทศ ไม่จํากดัอตัราส่วน 
7 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ไม่จํากดัอตัราส่วน 
8 ทรัพย์สินดงันี 5 

8.1  ตราสารหนี 5 ตราสารกึ�งหนี 5กึ�งทนุ ตราสารที�มีสญัญาซื 5อขายล่วงหน้าแฝง หรือศกุกู ที�ผู้ออกจดัตั 5งขึ 5น
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที�ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

8.2  ตราสารหนี 5 ตราสารกึ�งหนี 5กึ�งทนุ ตราสารที�มีสญัญาซื 5อขายล่วงหน้าแฝง หรือศกุกู ที�ผู้ออกจดัตั 5งขึ 5น
ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั 5นในต่างประเทศ หรือผู้ ออกจัดตั 5งขึ 5นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที�ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

8.3  reverse repo 
8.4  OTC derivatives 

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

9 ทรัพย์สินอื�นนอกเหนือจากที�ระบใุนข้อ 1 – ข้อ 8 (SIP) ไม่จํากดัอตัราส่วน 

 

อัตราส่วนการลงทุนที�คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใช้เงิน ที�นิติบคุคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สั�ง
จ่าย หรือคู่สญัญา ดงันี 5 
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั 5งขึ 5น 
1.2  ธนาคารพาณิชย์ 
1.3  บริษัทเงินทนุ 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที�กองทนุรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ�มาจากคู่สญัญาตาม reverse 
repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

-  รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี�ยในรอบปีบญัชี เว้นแต่เป็น
กองทนุรวมที�มีอายโุครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้เฉลี�ย
ตามรอบอายกุองทนุ  

-  อตัราข้างต้นไม่ใช่กบักองทนุรวมที�อายโุครงการ
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากบั 6 เดือน ทั 5งนี 5 เฉพาะ
กองทนุรวมที�มีอายโุครงการมากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี  

2 หน่วย private equity ไม่จํากดัอตัราส่วน 

3 ธุรกรรมสญัญาซื 5อขายล่วงหน้า (Derivatives)  ไม่เกิน 105% ของ NAV  
4 ธุรกรรมการกู้ ยืมเงินเพื�อประโยชน์ในการจดัการลงทนุ ไม่เกิน 30% ของ NAV 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดําเนินงานของกองทนุรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี�ยวกบั product limit 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากผู้ซื Kอหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม  (1) (ร้อยละต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินทั 5งหมด หกัด้วย มลูค่าหนี 5สินทั 5งหมด เว้นแตค่่าธรรมเนียมการ
จดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และคา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที�คํานวณ) 

รายการที�เรียกเก็บ 
อัตราตาม 
โครงการ 

เรียกเก็บจริง (2) 

16 มี.ค. 65 – 28 ก.พ. 66 

1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั Kงหมดที�ประมาณการได้   

� ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 2.1400 1.0700 

� ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1070 0.0321 

� ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.1605 0.1605 

� ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาการลงทนุ ไม่มี ไม่มี 

� ค่าใช้จ่ายในการจดัให้มีผู้ประกนั ไม่มี ไม่มี 

� ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ไม่เกิน 1.0700 ยงัไม่เรียกเก็บ 

� ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์  ตามที�จ่ายจริง และไม่เกิน 1.0700 
ของจํานวนเงินทนุจดทะเบียน 

ยงัไม่เรียกเก็บ 
 

� ค่าธรรมเนียมอื�นๆ ไม่เกิน 2.2470 - 

2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที�ประมาณการไม่ได้   

� ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชี 
� ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ 5นเพื�อการลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ หรือค่าใช้จ่าย

ต่างๆ อื�นใดที�เกิดขึ 5นจากการทํารายการซื 5อขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ ตามที�จ่ายจริง เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินใน
ต่างประเทศ หรือ ค่าส่งเอกสารไปต่างประเทศ เป็นต้น 

ตามที�จ่ายจริง 
ตามที�จ่ายจริง 

0.0111 
ตามที�จ่ายจริง 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั Kงหมด ไม่เกิน 4.6545 1.2737 

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากผู้ สั�งซื Kอหรือผู้ถือหน่วยลงทุน(1) (ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ)  

รายการที�เรียกเก็บ 
อัตราตาม 
โครงการ 

เรียกเก็บจริง (2) 

16 มี.ค. 65 – 28 ก.พ. 66 

�  ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (อตัราของยอด
ลงทนุต่อรายการ)  

ไม่เกิน 3.00 • ตํ�ากว่า 50 ล้านบาท : 2.00 

• 50 ล้านบาทขึ 5นไป แต่ตํ�ากวา่ 100 ล้านบาท : 1.75 

• 100 ล้านบาทขึ 5นไป : 1.50 

� ค่าธรรมเนียมการรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เรียกเก็บ 

� ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเข้า ไม่เกิน 3.00 • ตํ�ากว่า 50 ล้านบาท : 2.00 

• 50 ล้านบาทขึ 5นไป แต่ตํ�ากวา่ 100 ล้านบาท : 1.75 

• 100 ล้านบาทขึ 5นไป : 1.50 

� ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุออก ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เรียกเก็บ 

� ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย  

หรือ เศษของ 1,000  

ไม่เกิน 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย  

หรือ เศษของ 1,000 

หมายเหตุ :  

(1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผู้สั�งซื 5อหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุข้างต้น เป็นอตัราที�รวมภาษีมลูค่าเพิ�มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื�นใดแล้ว 

(2) กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี 5-ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมเมื�อวนัที� 16 มีนาคม 2565 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 
 

รายละเอียดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566 
 
    มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 

 
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  53,196,262.72 7.92 

     เงินฝากธนาคาร    

         FITCH_TH-LONG    

             Rate BBB  53,196,262.72 7.92 
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ  659,507,434.13 98.24 

     หน่วยลงทนุ    

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  631,057,124.13 94.00 
     เงินฝากธนาคาร    

         FITCH_TH-LONG    

             Rate BBB  28,450,310.00 4.24 
สัญญาซื Kอขายล่วงหน้า   (6,218,085.10)  (0.93) 

     สญัญาที�อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลี�ยน-สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ    

         FITCH-LONG    

             Rate AA   (6,218,085.10)  (0.93) 
อื�นๆ   (35,121,206.64)  (5.23) 

     เจ้าหนี 5   (33,672,811.55)  (5.01) 
     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   (1,448,395.09)  (0.22) 

    

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ   671,364,405.11 100.00 
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื Kอขายล่วงหน้า ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566 
       

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค์ 
มูลค่าสัญญา  

(Notional Amount) 
% NAV วันครบกําหนด 

กําไร/ขาดทุน 
 (net gain/loss) 

 
สญัญาที�อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลี�ยน  

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 42,083,290.00  (0.1161) 2 พ.ค. 2566  (779,275.00)  

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 46,885,800.00 0.1806 2 พ.ค. 2566 1,212,575.00  

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 151,033,750.00 1.2267 27 ก.ค. 2566 8,235,325.60  

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 32,351,000.00  (0.3655) 3 ส.ค. 2566  (2,453,523.00)  

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 118,847,700.00  (1.4789) 3 ส.ค. 2566  (9,929,035.10)  

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 156,595,500.00  (0.3730) 5 ต.ค. 2566  (2,504,152.60)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3   

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

- ไม่มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของบคุคลใดบคุคลหนึ�ง - 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ โดยตรงได้ที� www.krungsriasset.com 
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื�อถือ 

 ตราสารหนี Kระยะกลางและระยะยาว 

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 5สงูที�สดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี 5 โดยผู้ออกตราสารหนี 5ไม่สามารถ

ชําระดอกเบี 5ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด  D D D 

 ตราสารหนี Kระยะสั Kน 

Moody’s S&P TRIS Fitch คําอธิบาย 
P-1 A-1 T1 F1 ผู้ออกตราสารหนี 5มีสถานะทั 5งทางด้านการตลาดและการเงินที�แข็งแกร่งในระดบัดีมาก มี

สภาพคล่องที�ดีมาก และนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผดินดัชําระหนี 5ที�ดีกว่า
อนัดบัเครดิตในระดบัอื�น 

P-2 A-2 T2 F2 ผู้ ออกตราสารหนี 5มีสถานะทั 5งด้านการตลาดและการเงินที�แข็งแกร่งในระดับดี  และมี
ความสามารถในการชําระหนี 5ระยะสั 5นในระดบัที�น่าพอใจ 

P-3 A-3 T3 F3 ผู้ออกตราสารหนี 5มีความสามารถในการชําระหนี 5ระยะสั 5นในระดบัที�ยอมรับได้ 

 B 
T4 

B มีความสามารถในการชําระหนี 5ระยะสั 5นที�ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการชําระหนี 5ได้ตรงตามกําหนดเวลาที�ระบไุว้ C C 

D D D เป็นระดบัที�อยู่ในสภาวะผิดนดัชาระหนี 5 โดยผู้ออกตราสารหนี 5ไม่สามารถชาระดอกเบี 5ยและ
คืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

หมายเหตุ 

(1) เครื�องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนั 5น เพื�อจําแนกความแตกต่างของคณุภาพของอนัดบัเครดติภายในระดบัเดียวกนั   
(2) คําเสริมท้าย (tha) จะระบไุว้ต่อจากอนัดบัเครดิตเพื�อบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศสาํหรับประเทศไทย 
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ข้อมูลอื�นๆ  

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

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที�มีมูลค่าเพื�อกองทุนจากบุคคลที�เป็นผู้ให้บริการอนัเนื�องมาจากการใช้บริการของบุคคลดงักล่าวใน
การจดัการกองทนุ (soft dollar or soft commission) โดยให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หนงัสือเวียน 
หรือหนังสือซกัซ้อมความเข้าใจ ทั 5งที�มีอยู่ในปัจจุบนัและที�แก้ไขเพิ�มเติมในอนาคต ที�เกี�ยวกับการกระทําที�อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการ
จดัการกองทนุและหลกัเกณฑ์ในการป้องกนั ดงัต่อไปนี 5  
(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนที�รับไว้นั 5นต้องเป็นทรัพย์สินที�มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี�ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ  
(2)  ต้องไม่มีพฤติกรรมที�แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั 5นบ่อยครั 5งเกินความจําเป็นเพื�อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว 

(churning)  
ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ�งให้แก่กองทนุ บริษัทจะกระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที�อาจมีไว้ได้ของกองทุน
นั 5นด้วย  
ทั 5งนี 5 กรณีที�บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบัการรับผลประโยชน์ดงักล่าวไว้ในรายงานรอบปีบญัชี
หรือรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย  

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 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกําหนดให้สถาบนัการเงินที�ไม่ใช่สญัชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution 
หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี�ยวกับบญัชีของบุคคลที�อยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ�งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติอเมริกัน  
ผู้ซึ�งมีถิ�นที�อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ�งมีถิ�นที�อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ�งเปิดหรือมีไว้กบั FFI นั 5น นอกจากนี 5ยงัปรากฏด้วยว่าในปัจจบุนัมีรัฐบาลใน
หลายประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายที�มีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที�คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ�งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมาย
ดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้อง”)  
กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ�งถกูกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมี
หน้าที�ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกันและบคุคลที�มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที� FATCA กําหนด หน้าที�ในการตรวจสอบ
ข้อมูลลูกค้าเพื�อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที�ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยนัตนตาม
หลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เข้าผกูพนัตนเพื�อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign 
Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนั 5นจะได้รับผลกระทบที�สําคญัในสองกรณี คือ  
(1)  ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30% ของเงินที�กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงิน

ลงทนุทางตรง) ซึ�งจะเริ�มต้นตั 5งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-
thru) ซึ�งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื�นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ�งจะเริ�มต้นตั 5งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA 
กําหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที�เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ�งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินใน
ประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าที�ดําเนินการหกัเงิน ณ ที�จ่ายดงักล่าวก่อนชําระให้กบักองทนุรวมที�เป็น 
NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทั 5งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั 5งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื 5อคืนหน่วย
ลงทุน ที�เข้าร่วมผูกพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือ
บริษัทจัดการ ซึ�งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุได้อีกต่อไป  

เพื�อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั 5งเพื�อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและ
กองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพนัตนเพื�อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้อง และเพื�อให้บริษัทจัดการและ
กองทุนรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัภายใต้ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทนุรวม (ซึ�งรวมทั 5ง 
ผู้ที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการ
ดําเนินการดงันี 5  
(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที�เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที�กฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอม

บริษัทจัดการและกองทุนและตวัแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื�อ ที�อยู่ เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ 
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที�ได้รับ เป็นต้น) ที�มีอยู่ในบญัชีทั 5งหมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุนั 5นกบับริษัทจดัการ ให้กบัหน่วยงานของรัฐทั 5ง
ในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้อง  
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(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ�มเติม เพื�อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี�ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น 
หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหวัข้อที�กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
การแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื�อข้อมลูที�เคยให้ไว้มีการเปลี�ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพื�อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที�
เกี�ยวข้อง (ในกรณีที�เป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทั 5งนี 5 เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักล่าว  

(3)  ดําเนินการอื�นใดเพื�อให้สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้อง  
เพื�อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที�จะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทั 5งเพื�อให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ�มขึ 5น
หากมีการดําเนินการที�สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้องข้างต้น ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายใน
ระยะเวลาที�บริษัทจดัการกําหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ�งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนี 5ตามความจําเป็นและความเหมาะสม 
โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวรับทราบการดําเนินการตามที�บริษัทจดัการแจ้งนี 5แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที�ได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี  
(1)  ไม่รับคําสั�งซื 5อ/ สบัเปลี�ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว  
(2)  ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว  
(3)  ดําเนินการหกัเงิน ณ ที�จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที�ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุรายนั 5นได้ เพื�อให้สอดคล้องกบั

เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้อง ทั 5งนี 5 ต้องไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย  
(4)  ดําเนินการอื�นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ�มขึ 5น หากมีการดําเนินการที�

สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้องข้างต้น  
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื�อหลีกเลี�ยงมิให้บริษัทจัดการและ
กองทนุมีการดําเนินการที�ไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้องอนัจะทําให้กองทุนอาจต้องถกูหกั ณ ที�จ่าย หรือถกูปิดบญัชี
ธนาคารตามที�กล่าวแล้วข้างต้น ซึ�งในทางปฏิบตัิบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที�เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือ
เป็นบคุคลตามที�กฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้องกําหนด)เท่านั 5น  
ทั 5งนี 5 ในกรณีที�กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดเพื�อรองรับการดําเนินการตามที�บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ ที�
เกี�ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอื�นใดที�ราชการ
กําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

3.  บริษัทจัดการจะมีวิธีปฏิบัติและ/หรือวิธีดาํเนินการดังต่อไปนี K เพื�อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความ
เหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

ในกรณีที�บริษัทจดัการพบว่ามีผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใด ถือครองหน่วยลงทนุตั 5งแต่ร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายได้แล้วทั 5งหมดของกองทนุ บริษัท
จดัการจะรายงานการถือครองหน่วยลงทนุดงักล่าว และนําส่งข้อมลูส่วนตวัหรือข้อมลูอื�นที�เกี�ยวข้องของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัผู้ มีอํานาจหน้าที�ของกองทุนหลกั
โดยพลนั ซึ�งได้แก่ ชื�อ ประเภทของผู้ลงทุน แหล่งที�มาของเงินลงทุน (เช่น รายได้ หรือเงินสะสม เป็นต้น) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาหนังสือ
เดินทาง รวมถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องนําส่งเอกสารหลกัฐานแสดงที�อยู่ของผู้ ถือหน่วยลงทนุที�ออกโดยหน่วยงานหรือองค์กรอื�นที�เชื�อถือได้ซึ�งมิใช่บริษัทจัดการ 
(เช่น บิลค่าสาธารณปูโภค บิลค่าโทรศพัท์ บิลบตัรเครดิต ที�มีอายไุม่เกิน 6 เดือน ซึ�งแสดงที�อยู่เดียวกนักบับตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง เป็นต้น) และ/หรือ
ข้อมูลอื�นใดที�เกี�ยวกับผู้ ถือหน่วยลงทุนตามที�กองทุนหลกัร้องขอ ให้กับบริษัทจัดการ ทั 5งนี 5 กองทุนหลักอาจส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานราชการที�
เกี�ยวข้องหรือกํากบัดแูลกองทนุหลกั พนกังานเจ้าหน้าที� ศาล หรือ ตามกฎหมายของประเทศที�เกี�ยวข้อง โดยถือว่าได้รับการยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  

อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลงหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการรายงานหรือนําส่งข้อมลูส่วนตวัของผู้ ถือหน่วยลงทนุข้างต้น ให้กบัผู้ มีอํานาจ
หน้าที�ของกองทุนหลกั เพื�อให้สอดคล้องกับการเปลี�ยนแปลงหลกัเกณฑ์หรือวิธีการของกองทุนหลักในภายหลัง (ถ้ามี) ซึ�งจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุ และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทั 5งนี 5 
หากผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดปฏิเสธการให้ข้อมลูหรือเอกสารเพิ�มเติมตามที�กองทุนหลกัร้องขอภายในเวลาที�เหมาะสมตามแต่บริษัทจดัการพิจารณาเห็นสมควร 
หรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายและ/หรือมีความผิดตามกฎหมายอนัมีผลทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลกัได้ จะถือว่าผู้ ถือหน่วย
ลงทุนมีเจตนากระทําผิดเงื�อนไขตามที�ระบุไว้ในโครงการจัดการ ซึ�งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะระงับหรือหยุดให้บริการและดําเนินการคืนเงินลงทุนตาม
มลูค่าหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัทจดัการไว้ล่วงหน้า อีกทั 5ง ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะ
ไม่สามารถนําเรื�องดงักล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหายจากเหตดุงักล่าวจากบริษัทจดัการได้แต่อย่างใด 
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