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หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

กองทุนรวมส าหรับผู้ลงทุนสถาบนัและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านัน้ 

กองทุนรวมท่ีมีความเสีย่งสูงหรือมคีวามซับซอ้น 



หน้า 1 

        - กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงศรี จ ำกัด       

  
 

สรุปข้อมูลกองทุนรวม 

1.  ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทกองทุน :  กองทนุรวมทรพัยส์ินทางเลือกที่เนน้ลงทนุในต่างประเทศ และเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ส าหรบัผูล้งทนุสถาบนัหรือ 
ผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษ ประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

นโยบายการลงทุน :   

1.  กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายใหผ้ลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน ชื่อ BlackRock 
Long Term Private Capital, SCSp  (“กองทุนหลกั”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุน้ของบริษัทที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์(Private Equity) 
ทั่วโลก โดยอาจเนน้ลงทนุในกลุ่มประเทศในแถบทวีปอเมริกาเหนือและยโุรป  

กองทุนหลักจะลงทุนใน Private Equity และมีกลยุทธก์ารลงทุนในลกัษณะการเขา้ซือ้กิจการในบริษัทที่มีความมั่นคงแลว้ (Buyout) โดยกองทุนหลกัจะ
ลงทุนตรงในหุน้ของบริษัทต่าง ๆ ที่มีมูลค่าระหว่าง 500 ลา้นถึง 2,000 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ โดยการเขา้ไปมีอ านาจควบคุมหรือรว่มควบคุมในโครงสรา้ง
การถือหุ้นของบริษัทเหล่านี ้เป็นหลัก  (Active ownership) นอกจากนี ้กองทุนหลักอาจลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมเป็นการชั่วคราวในทรพัย์สินที่มี
คณุภาพสงู (เป็นตราสารที่มีความเสี่ยงดา้นเครดิตต ่า และมีสภาพคล่องสงู) และมีอายกุารถือครองระยะสัน้ หรือทรพัยส์ินทางการเงินอ่ืนๆ เพ่ือการบริหาร
เงินสด และอาจเขา้ท าธุรกรรมการกูย้ืมเงิน รวมถึงการจดัหาวงเงินสินเช่ือ หรือการเขา้รบัภาระค า้ประกันที่เกี่ยวขอ้งกับบริษัทที่ลงทุน โดยการท าธุรกรรม
ดงักล่าวจะตอ้งไม่ท าใหม้ลูค่าคงคา้งของการกูย้ืมและการเขา้รบัภาระค า้ประกนั สงูเกินกว่ารอ้ยละ 25 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ ประจ าไตรมาส
ล่าสดุที่มีการรายงาน ซึ่งมีการปรบัค่าส าหรบัการเรียกระดมเงินลงทนุที่ตกลงกนัไว ้(Capital Commitments) ในงวดต่อไป 

กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดยบริษัท BlackRock, Inc. และเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึน้ในรูปแบบ Special Limited Partnership (société en 
commandite spéciale) ตามกฎหมายของประเทศลักเซมเบิรก์ (Luxembourg) ซึ่งเป็นกองทุนรวมทรพัย์สินทางเลือกภายใต้หลักเกณฑ์ Alternative 
Investment Fund Managers Directive (AIFMD) 

บริษัทจดัการจะลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรฐัเป็นสกลุเงินหลกั และกองทนุหลกัจะลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในหลายสกลุเงิน เช่น สกุลเงินยโูร เงิน
เหรียญสหรัฐ เงินหยวนจีน ดอลลารฮ์่องกง เงินเยนญ่ีปุ่ น เป็นต้น ทั้งนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักเป็นสกุลเงิ นอ่ืนใด
นอกเหนือจากสกลุเงินเหรียญสหรฐัในภายหลงัก็ได ้โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสกลุเงินที่ใชใ้นการ
ซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั ซึ่งบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชนข์องกองทุนเป็นส าคญั บริษัทจัดการจะแจง้ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษั ทจัดการ 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้งใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั  

2.  ในช่วงระหว่างรอการน าเงินที่ไดร้บัจากการสั่งซือ้หน่วยลงทุนล่วงหนา้เพ่ือไปลงทุนในกองทุนหลกั กองทุนจะลงทนุในตราสารที่มีความเสี่ยงต ่าและสภาพ
คล่องสงู เช่น ตราสารภาครฐั และเงินฝากธนาคาร เป็นตน้ 

3.  ส าหรบัเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ้ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตราสารทางการเงินอ่ืนๆ และ/หรือเงินฝากธนาคาร ที่เสนอ
ขายทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และอาจลงทนุในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) และตราสาร
ที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

นอกจากนี ้กองทุนไทยอาจลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Non - Investment Grade) หรือตราสารหนีท้ี่ไม่ไดร้บั
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสดัส่วนการลงทนุในตราสารดงักล่าวไม่เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  

4.  กองทุนไทยอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนเงิน (Fx hedging) หรือไม่ก็ได ้โดย
ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวการณข์องตลาดและปัจจยัอ่ืนที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ทิศทางของอตัราแลกเปลี่ยน หรือค่าใชจ้่าย 
เป็นต้น ตามความเหมาะสมในแต่ละขณะ อย่างไรก็ดี กรณีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ อาจเนื่องจากการไม่ไดร้บัทราบขอ้มูลการลงทุนในทนัที หรือสาเหตุอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือการค วบคุม โดยมิไดมี้
วตัถุประสงคเ์พ่ือหาผลตอบแทน บริษัทจัดการจะด าเนินการปรบัลดสดัส่วนการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้โดยพลนันับแต่วนัที่รบัทราบขอ้มู ล เพ่ือ
ประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  

5.  กองทุนไทยอาจเขา้ท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ เช่น การท าสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอรเ์วิรด์ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี ้ย ซึ่งพิจารณาจ าก
สภาวะการณข์องตลาด กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบั และปัจจยัอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น แนวโนม้และทิศทางราคาของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ การออกสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้ที่อา้งอิงกับดัชนีอา้งอิง การคาดการณเ์หตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยส าคัญของกองทุน และค่าใชจ้่ายในการเขา้ ท าธุรกรรม
สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ เป็นตน้ ทัง้นี ้จะมีอตัราส่วนการลงทนุเพ่ือ EPM สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  

6.  กองทนุไทยจะไม่ท าการขายหลกัทรพัยท์ี่ตอ้งยืมมาเพื่อการส่งมอบ (Short Sale) ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน (Repurchase Agreement) และการ
กูย้ืม เวน้แต่การกูย้ืมเพ่ือการบริหารสภาพคล่องของกองทนุรวมตามที่ก าหนดไวใ้นโครงการจดัการเท่านัน้  



หน้า 2 

        - กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงศรี จ ำกัด       

7.  กองทุนไทยมีประมาณการผลตอบแทนภายใตส้ถานการณ์เชิงลบอย่างมากที่สุด (Worst Case Scenario) จากการที่กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลัก
ลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (derivatives) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และกูย้ืมเพื่อการลงทุน ไม่เกินรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยส์ิน
สทุธิของกองทนุ  

8.  กองทุนไทยอาจพิจารณาลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตามที่ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้
ลงทนุได ้ 

9.  ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน BlackRock Long Term Private Capital, SCSp  
(กองทนุหลกั) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทนุไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงคห์ลกัของกองทนุ หรือผลตอบแทนของกองทนุดงักล่าวไม่เป็นไปตามที่คาด
ไว ้หรือไม่สามารถลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือกองทนุต่างประเทศดงักล่าวมีการกระท าผิดตามความเห็นของหน่วยงานก ากับ
ดแูลของกองทนุต่างประเทศ และ/หรือเม่ือเกิดเหตกุารณห์รือคาดการณไ์ดว้่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลใหก้ารลงทุนในกองทุน
ต่างประเทศเป็นภาระต่อผูล้งทุนโดยเกินจ าเป็น เป็นตน้ และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลกัไดเ้ลิกโครงการในขณะที่บริษัทจัดการยงัด าเนินการบ ริหารและ
จดัการลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย  

เม่ือปรากฏกรณีตามขอ้ 9. ขา้งตน้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการพิจารณาคดัเลือกกองทนุต่างประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิม โดยกองทุน
ต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอล  
ระยะยาว-หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย และมีคุณสมบตัิตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยอาจเป็นกองทนุที่บริหารและจดัการลงทุน
โดยบริษัท BlackRock, Inc. หรือไม่ก็ได ้และในการโอนยา้ยกองทนุดงักล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาด าเนินการในครัง้เดียว หรือทยอยโอนยา้ยเงินทุน 
ซึ่งอาจส่งผลใหใ้นช่วงเวลาดงักล่าวกองทนุอาจมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศมากกว่า 1 กองทนุก็ได ้ 

หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ท  าใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการคดัเลือกกองทนุต่างประเทศกองทนุใหม่แทนกองทุนเดิมได ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
เลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทนุเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วย
ลงทุนแลว้ โดยจะด าเนินการจ าหน่ายหลักทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจ านวนที่รวบรวมไดห้ลังหักค่าใชจ้่าย และส ารอง
ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งของกองทนุ (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทนุที่ถือครองต่อจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ
กองทนุ ทัง้นี ้หากมีการด าเนินการดงักล่าว บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทกุรายทราบโดยพลนั และประกาศไวท้ี่เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  

10.  ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลกัไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนหลัก และกองทุนหลกัมีมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิลดลงใน
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(1) มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั  

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนหลกัลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการใดติดต่อกัน คิดเป็นจ านวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรพัยส์ิน
สทุธิของกองทนุหลกันัน้  

เง่ือนไข ในกรณีที่กองทนุหลกัมีมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักล่าว บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 

(1) แจง้เหตุที่กองทุนหลกัมีมูลค่าทรพัยส์ินลดลง พรอ้มแนวทางการด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชนท์ี่ดีที่สุดของผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม ใหส้  านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ือหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่มีการเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุหลกัที่ปรากฏเหต ุ 

(2) ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนันบัแต่วนัที่มีการเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุหลกัที่ปรากฏเหต ุ 

(3) รายงานผลการด าเนินการใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่ด  าเนินการแลว้เสรจ็  

(4) เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ี่สนใจจะลงทนุเพ่ือใหผู้ท้ี่สนใจจะลงทนุรบัรูแ้ละเขา้ใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุน
รวม และบริษัทจดัการจะด าเนินการใหบ้คุลากรที่เกี่ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการด าเนินการดงักล่าวดว้ย  

อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ 

11. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตใหเ้ป็นกองทนุรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือ
กองทนุรวมที่มีการลงทนุโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรพัยต์่างประเทศ หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้โดยไม่ท าให้
ระดบัความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ัดการกองทุนซึ่งขึน้อยู่กับสถานการณต์ลาด โดยเป็นไปเพ่ือ
ประโยชนส์งูสุดของผูถ้ือหน่วยลงทนุ อนึ่ง บริษัทจดัการจะด าเนินการแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั ก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลง
ประเภทกองทนุรวมดงักล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และเว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี)  
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สรุปข้อมูลส ำคัญทีผู่้ลงทุนควรทรำบเก่ียวกับกองทุน BlackRock Long Term Private Capital, SCSp (กองทุนหลัก): 

ช่ือกองทุน BlackRock Long Term Private Capital, SCSp 

ประเภทของกองทุน กองทนุหุน้ส่วนที่จดัตัง้ขึน้ในรูปแบบ Special Limited Partnership (société en commandite spéciale) 
ตามกฎหมายของประเทศลกัเซมเบิรก์ ซึ่งเป็นกองทนุรวมทรพัยส์ินทางเลือกภายใตห้ลกัเกณฑ ์Alternative 
Investment Fund Managers Directive (AIFMD) 

วันทีจ่ัดตั้งกองทุน 30 มีนาคม 2562 

วัตถุประสงคก์ำรลงทุน กองทุนมีวตัถุประสงคท์ี่จะลงทุนเพ่ือใหเ้งินลงทุนเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว โดยมีความเสี่ยงในระดบัต ่า
กว่าการลงทุนในหุน้ของบริษัทที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Private Equity) ในรูปแบบดั้งเดิม ซึ่ง
เน้นการเข้าลงทุนแบบ Leveraged Buyout ซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้แก่บริษัทที่เข้าไปลงทุน และเป็น
อุปสรรคต่อความสามารถในการเติบโตในระยะยาวของบริษัทเหล่านั้นดว้ย  ในขณะที่กองทุน BlackRock 
Long Term Private Capital, SCSp เนน้การลงทนุระยะยาว โดยเขา้ลงทนุในบริษัทที่มีการด าเนินธุรกิจมาแลว้
เป็นเวลานาน (Family-owned business) ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์และไม่ไดเ้นน้
การลงทนุใน Startup ที่มีความไม่แน่นอนสงูเหมือนกองทนุ Private Equity อ่ืนๆ 

กลยุทธก์ำรลงทุน  

 

กองทนุจะลงทนุในบริษัทที่มีคณุภาพสงูในอตุสาหกรรมต่างๆ ที่คาดว่าจะใหผ้ลตอบแทนต่อผูถ้ือหุน้อย่าง
สม ่าเสมอตลอดช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่มีนยัส าคญั โดยจะพิจารณาเลือกบริษัทที่เขา้ลงทนุจากแหล่งต่างๆ 
ซึ่งรวมถึงธุรกิจแบบครอบครวัที่ตอ้งการผูร้ว่มลงทนุในระยะยาวมากกว่าเจา้ของเงินทนุที่เนน้การเรง่สรา้งความ
เติบโตใหก้บัธุรกิจ, กองทนุที่ลงทนุในบริษัทนอกตลาดหลกัทรพัย ์(Private Equity Funds) ที่ก าลงัจะยกเลิก
การลงทนุใน Portfolio Companies ที่มีรายไดจ้ากการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ, บริษัทที่ตอ้งการขายหุน้
ทัง้หมดหรือบางส่วนในบรษิัทย่อยที่มีผลก าไรดี และเขา้ลงทนุส่วนนอ้ยในบรษิัทที่ตอ้งการเงินทนุระยะยาวจาก
ผูล้งทนุที่มีประสบการณแ์ละเปิดโอกาสใหผู้ล้งทนุเขา้ถือหุน้สว่นนอ้ยดว้ยการเสนอเง่ือนไขที่ดีกว่ากรณีปกติ 

นโยบำยกำรลงทุน กองทุนมีลกัษณะเป็น Special Limited Partnership (société en commandite spéciale) ตามกฎหมายของ
ประเทศลกัเซมเบิรก์ ซึ่งจดทะเบียนกับ Luxembourg Trade and Companies Register โดยเป็นกองทุนรวม
ทรพัยส์ินทางเลือกภายใตห้ลกัเกณฑ ์Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) ซึ่งจัดตัง้
โดยบริษัท BlackRock, Inc. โดยมีวตัถปุระสงคท์ี่จะลงทนุเพ่ือใหเ้งินลงทนุเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว โดย
มีความเสี่ยงในระดบัต ่ากว่าการลงทนุในหุน้ของบริษัทที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Private Equity) 
ในรูปแบบดัง้เดิม 

การลงทุนของกองทุนจะอยู่ภายใตก้ารบริหารจัดการของทีมผูจ้ัดการการลงทุนของ BlackRock Alternative 
Investors ซึ่ งเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่ งของ บริษัท  BlackRock Financial Management, Inc.  (“Investment 
Manager”) โดยมี Long Term Private Capital GP S.à r.l. ซึ่งเป็นบริษัทจ ากัด หรือ Private Limited Liability 
Company (société à responsabilité limitée) ที่จัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร ์ก ท าหน้าที่ เป็น Managing 
General Partner โดยรบัผิดชอบการด าเนินงานและการบริหารจดัการของ Partnership 

กองทุนมีเป้าหมายที่จะบรรลุวัตถุประสงคข์องการลงทุนโดยเนน้ลงทุนเป็นหลักในหุ้นของบริษัทชั้นน าที่มี
ปัจจัยพืน้ฐานแข็งแกร่ง รวมถึงมีปัจจัยสนับสนุนอ่ืนๆ อาทิ มีความไดเ้ปรียบในการแข่งขันที่คู่แข่งเอาชนะได้
ยาก สามารถคาดการณไ์ดเ้กี่ยวกบักระแสเงินสด มีอตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจา้ของที่จงูใจและต่อเนื่อง 
มีทีมผูบ้ริหารที่มีความสามารถเป็นที่ประจักษ์ และมีปัจจัยเกือ้หนุนหลายประการที่จะส่งเสริมใหธุ้รกิจเติบโต
ไดอ้ย่างยั่งยืนในระยะยาว ฯลฯ  

กองทุนก าหนดกลยุทธ์ในการลงทุนโดยตรงในบริษัทต่างๆ (Portfolio Companies) ซึ่งมีมูลค่าระหว่าง 500 
ลา้น ถึง 2,000 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ โดยการเขา้ไปมีอ านาจควบคุมหรือร่วมควบคุมในโครงสรา้งการถือหุน้
ของบริษัทเหล่านีเ้ป็นหลกั ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวทางการลงทุนของกองทุนที่ก าหนดไว ้โดยทีมผูจ้ัดการกองทุน
จะลงทนุในบริษัทที่ใหค้วามส าคญักับการสรา้งมลูค่าในระยะยาวของบริษัทที่ผูจ้ดัการกองทนุสามารถเขา้ไปมี
บทบาทในฐานะ “Active Owner”  

ส าหรบัการลงทุนเพ่ือบริหารเงินสดนั้น กองทุนอาจลงทุนทั้งโดยตรงและโดยออ้มเป็นการชั่วคราว และดว้ย
วิธีการช าระค่าธรรมเนียม (Fee-paying Basis) ในทรพัยส์ินที่มีคุณภาพสูง (เป็นตราสารที่มีความเสี่ยงด้าน
เครดิตต ่า และมีสภาพคล่องสูง) และมีอายกุารถือครองระยะสัน้ หรือเครื่องมือทางการเงินเพื่อการบริหารเงิน
สดอื่นๆ รวมถึงกองทนุต่างๆ ทัง้ที่จดทะเบียนและไม่ไดจ้ดทะเบียน 
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กองทนุอาจใชด้ลุยพินิจอย่างสมเหตผุลในการพิจารณาลงทนุเต็มจ านวนหรือบางส่วน ทัง้โดยตรงและ/หรือโดย
อ้อมผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจแห่งใดแห่งหนึ่งหรือหลายแห่งที่จัดตั้งขึน้เพื่อลงทุนใน Portfolio Company 
Investment มากกว่าหนึ่งแห่ง เพ่ือใหมี้อ านาจการลงทุนที่เพ่ิมขึน้จากการก่อหนี ้หรือเพื่อด าเนินการในเรื่อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักฎหมาย การบญัชี ธุรกิจ กฎระเบียบ หรือดา้นอ่ืนๆ ตามที่ผูจ้ดัการกองทนุเห็นสมควร  

กองทุนอาจมีการด าเนินธุรกรรม ดังต่อไปนี ้ (1) กู้ยืมเงินรวมถึงการจัดหาวงเงินสินเชื่อ (“การกู้ยืม หรือ 
Borrowings”) และน ารายได้จากการกู้ยืมใดๆ ไปด าเนินการในด้านต่างๆ ได้แก่ (ก) ลงทุนใดๆ หรือช าระ
ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทนุเหล่านัน้ (ข) ช าระค่าใชจ้่ายดา้นการด าเนินงาน (Operating Expenses) (ค) 
ช าระค่าภาษี หรือ (ง) ท าธุรกรรมในตราสารอนพุนัธุ ์อาทิ Interest Rate Derivatives, Currency Forwards or 
Options หรือธุรกรรมในการป้องกันความเสี่ยงอ่ืนๆ และ  (2) เขา้รบัภาระค า้ประกันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่
ลงทุน (Investment) ใดๆ (หรือกิจการใดๆ ที่เป็นตวักลางใหก้องทุนไปลงทุนในบริษัทต่างๆ (รวมถึงเครื่องมือ
การลงทุน หรือ Investment Vehicle) (“การค ้าประกัน หรือ Guarantees”) โดยมีข้อแม้ว่าการท าธุรกรรม
ดงักล่าวจะตอ้งไม่ท าใหมู้ลค่าคงคา้งของการกูย้ืมและการเขา้รบัภาระค า้ประกัน  สูงเกินกว่ารอ้ยละ 25 ของ
มูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน ประจ าไตรมาสล่าสุดที่มีการรายงาน ซึ่งมีการปรบัค่าส าหรบัการเรียกระดม
เงินลงทนุที่ตกลงกนัไว ้(Capital Commitments) ในงวดต่อไป 

หุ้นส่วนแบบไม่จ ำกัดควำมรับผิด 
(General partner) 

Long Term Private Capital GP S.à r.l.  

(General Partner รบัผิดชอบการด าเนินงานและการบริหารจดัการ โดยไดแ้ต่งตัง้ใหผู้จ้ดัการกองทนุทรพัยส์ิน
ทางเลือก (AIFM) ท าหนา้ที่รบัผิดชอบงานดา้นการบริหารพอรต์การลงทนุและการบริหารความเสี่ยงของ
กองทนุ) 

ผู้จัดกำรกองทุนทรัพยสิ์นทำงเลือก 
(AIFM) 

BlackRock Fund Managers Limited 

(AIFM อยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของ AMF ซึ่งเป็นหน่วยงานก ากบัดแูลตลาดทนุของประเทศฝรั่งเศส โดย AIFM 
มีหนา้ที่รบัผิดชอบการบริหารพอรต์การลงทนุของกองทนุ และบริหารความเสีย่งที่เกี่ยวขอ้งกบักองทนุ) 

ขนำดธุรกิจและรูปแบบ 
กำรลงทุน 

เนน้การลงทนุโดยตรงในบรษิัทต่าง ๆ ซึ่งมีมลูค่าระหว่าง 500 ลา้น ถึง 2,000 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ โดยการเขา้
ไปมีอ านาจควบคมุหรือรว่มควบคมุในโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทเหล่านีเ้ป็นหลกั โดยจะใหค้วามส าคญักบั
การสรา้งมลูค่าในระยะยาวของบริษัทที่กองทนุสามารถเขา้ไปมีบทบาทในฐานะ “Active Owner” ซึ่งเป็นการ
น าประสบการณจ์ากการมีส่วนรว่มในการลงทนุและการด าเนินงานในกิจการต่าง ๆ ที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยข์องผูเ้ช่ียวชาญการลงทนุทีมี่คณุภาพ และขอ้มลูจ านวนมากมายมหาศาลจากแพล็ตฟอรม์ของ 
BlackRock มาประยกุตใ์ชใ้นการพิจารณาการลงทนุ 

อุตสำหกรรมทีเ่น้นลงทุน Consumer, Financial Services, Technology, Media and Telecom (“TMT”), Healthcare, Industrials 
และ Business Services  

กำรป้องกันควำมเส่ียง ผูจ้ดัการการลงทนุอาจใชด้ลุยพินิจในการด าเนินการป้องกนัความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทนุ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จ ากดัเพียง การใชเ้ครื่องมือป้องกนัความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยน อตัราดอกเบีย้ หรือดา้นเครดิต 

ดัชนีชีวั้ด (Benchmark): ไม่มี 

อำยุโครงกำร: ไม่ก าหนด 

อ่ืนๆ กองทนุหลกัอาจมีการปรบัเปลี่ยนรูปแบบการลงทนุ ประเภทธุรกิจการลงทนุ ภมิูภาคที่ลงทนุ รวมถึงกลยุทธก์าร
ลงทุนอ่ืนใดที่ไม่ไดอ้ยู่มีอยู่ ณ วนัที่ของหนังสือชีช้วนฉบบันี ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุหลกั  

 

  



หน้า 5 

        - กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงศรี จ ำกัด       

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยของกองทุนหลัก BlackRock Long Term Private Capital, SCSp*: 

1. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร (Management fee): ไม่เกิน 0.85% ต่อปี ของ NAV โดยจะเรียกเก็บเป็นรายไตรมาส  

2. ค่ำธรรมเนียมจำกผลกำรด ำเนินงำน (Performance Fee): 10% ต่อปี ของมลูค่า NAV ที่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี โดยจะเรียกเก็บก็ต่อเม่ือ
กองทนุสามารถสรา้งผลตอบแทนไดส้งูกว่าเกณฑ ์(Hurdle rate) ที่ 6% โดยค านวณ
จากผลตอบแทนสะสมเฉลี่ยยอ้นหลงั 6 ปี (ในปีที่กองทนุยงัมีการจดัตัง้ไม่ถึง 6 ปี 
จะเริ่มค านวณจากวนัปิดรบัเงินลงทนุครัง้แรก) 
ทัง้นี ้รูปแบบการช าระค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะใชว้ิธีการจ่ายเป็นหนว่ยลงทนุแทน
การจ่ายเป็นเงิน โดยค่าธรรมเนียมที่เกิดขึน้ในแต่ละปีจะถกูสะสมไวใ้นบญัชีส ารอง 
จากนัน้ผูจ้ดัการกองทนุจะจดัสรร 25% ของค่าธรรมเนียมสะสมขา้งตน้ เพื่อ
ด าเนินการออกเป็นหน่วยลงทนุกลบัไปเขา้ยงักองทนุ ในขณะที่ 75% ที่เหลือจะยงั
คงไวใ้นบญัชีส ารองส าหรบัการค านวณในรอบปีบญัชีถดัไป    

3. ค่ำธรรมเนียมกำรลงทุนเพื่อสภำพคล่อง  
(Liquid investment fee): 

ไม่เกิน 0.025% ต่อปี ของค่าเฉลี่ยระหว่างมลูค่ายตุิธรรมในการลงทนุเพ่ือสภาพ
คล่อง ณ วนัท าการสดุทา้ยของแตล่ะเดือนในไตรมาสนัน้ ๆ และวนัท าการสดุทา้ย
ของไตรมาสก่อนหนา้ โดยจะเรียกเก็บเป็นรายไตรมาส 

4. ค่ำใช้จ่ำยในกำรปฎิบัติงำน (Operating expense): ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฎิบตัิงาน อาทิ การไดม้า การถือครองหรือการขาย
หลกัทรพัย ์ค่าที่ปรกึษาทางกฎหมาย ค่าใขจ้่ายในการออกเสนอขายหลกัทรพัย ์(ซึ่ง
รวมถึงค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการเดินทางและที่พกัที่เกี่ยวขอ้งกบัการเสนอขาย
หลกัทรพัย ์เช่น การเดินทางหรือเขา้รว่มประชมุกบัผูล้งทนุเป้าหมาย) คา่ธรรมเนียม
การตรวจสอบบญัชี ค่าใชจ้่ายเพ่ือใชใ้นการสืบคน้ ประเมิน สอบทาน การขอ
ค าปรกึษาจากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ค่าใขจ้่ายในการจดัท างบการเงิน รายงานทาง
ภาษีหรือรายงานต่างๆ คา่ธรรมเนียมที่จ่ายใหแ้ก่หน่วยงานรฐั ค่านายหนา้ คา่
คอมมิชชั่น ค่าธรรมเนียมที่จ่ายแก่ธนาคารในการจ่าย รบั การโอนเงิน การ
แลกเปลี่ยนเงินสกลุต่างประเทศ คา่ธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งกบัการฟ้องรอ้ง ค่าประกนั
ต่อความเสียหายที่เกิดขึน้กบั Partnership หรือบคุคลที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึง
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอ่ืนใดที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานของ Partnership แต่ไม่
รวมถึงค่าธรรมเนียมในการจดัหา (Placement fee) ซึ่งจะถกูจดัสรรในค่าใชจ้่าย
ประจ าปี โดยจะเรียกเก็บตามสดัส่วนของเงินลงทนุที่อา้งอิงจากจ านวนหน่วยลงทนุ
ที่ถือครองในช่วงเริ่มตน้ปีงบการเงิน ทัง้นี ้ค่าใชจ้่ายในการปฎบิตัิงานอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงและไม่สามารถคาดการณไ์ดล้่วงหนา้ 

* กองทนุหลกัอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ของกองทนุได ้ 

ค ำอธิบำยศัพท:์  

Cornerstone investors คือ ผูล้งทนุหลกัโดยเฉพาะเจาะจง ที่มีการลงทนุในการระดมทนุรอบแรกดว้ยมลูค่าตัง้แต่ 250 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ขึน้ไป และตอ้งไม่ใช่
บุคคลที่ มีความเกี่ยวข้องกับ BlackRock, หุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด (General Partner), ผู้จัดการการลงทุน พนักงานหรือบัญชีอ่ืนใดที่บริหารโดย 
BlackRock และไม่มีการโอนหน่วยหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทนุหลกัก่อนครบ 5 ปีนับถัดจากวนัระดมทนุรอบแรก หรือมีการโอนหน่วย (ยกเวน้การโอน
ใหก้ลุ่มบุคคลในเครือ) หรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัเม่ือครบหรือภายหลงัครบรอบ 5 ปีภายหลงัการระดมทุนรอบแรกจนท าใหมู้ลค่าเงินลงทุนใน
กองทนุหลกัต ่ากว่า 250 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ 

Redemption shortfall คือ ในรอบปีใดๆ ของกองทนุหลกัที่ 1) 50% ขึน้ไปของยอดค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุที่ไดร้บัมาทัง้หมดในปีนัน้ ๆ ถกูยกเลิก และ 2) ยอด
ค าสั่งขายคืนที่ถกูยกเลิกนัน้มีมลูค่าเท่ากบัหรือมากกว่า 5% ของ NAV ณ 30 มิถนุายนของปีนัน้ ๆ ของกองทุนหลกั อย่างไรก็ตาม ปีแรกที่จะสามารถก าหนดให้
เกิด Redemption shortfall ได ้คือปี 2026 

Liquidity Dividend คือ เงินปันผลสภาพคล่อง โดยจะเกิดขึน้ไดก้็ต่อเม่ือในปีก่อนหนา้นัน้มี Redemption shortfall เกิดขึน้ และคณะกรรมการผูล้งทนุ (Investor 
Board) ประกาศใหมี้การจ่ายเงินปันผลสภาพคล่องภายหลงัจากการหารือร่วมกบัหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) และผูจ้ัดการการลงทนุแลว้ 
ทัง้นี ้ปีแรกที่สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลสภาพคล่องไดค้ือปี 2027 

หมำยเหตุ:  

(1)  ข้อความในส่วนของกองทุน BlackRock Long Term Private Capital, SCSp ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่ส  าคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับ
ภาษาองักฤษ ดงันัน้ ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคลอ้งกบัตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ใหถ้ือตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์ 

(2)  ในกรณีที่กองทุนหลกัมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยส าคญั บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการให้
สอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ 
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ข้อมูลการลงทนุของกองทุนหลัก 
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หมายเหตุ:  ขอ้มลูกองทนุ BlackRock Long Term Private Capital, SCSp (กองทนุหลกั) ณ 31 ธันวาคม 2564 
แหล่งที่มา: BlackRock ณ กมุภาพนัธ ์2565 

2.   การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ 

3.  ลักษณะทีส่ าคัญของกองทุนรวม 

BlackRock Long Term Private Capital, SCSp (กองทุนหลัก) มีลักษณะเป็น Special Limited Partnership (socié té  en commandite spé ciale) ตาม
กฎหมายของประเทศลักเซมเบิรก์ ซึ่งจดทะเบียนกับ Luxembourg Trade and Companies Register โดยเป็นกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือกภายใต้
หลกัเกณฑ ์Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) ซึ่งจดัตัง้โดยบริษัท BlackRock, Inc. 

โครงสร้างของ BlackRock Long Term Private Capital, SCSp (กองทุนหลัก) 
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4.  ผลตอบแทนทีผู่้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน 

โอกาสที่จะไดร้บัจากผลก าไรส่วนเกิน (Capital Gain) อนัเนื่องมาจากมูลค่าที่เพ่ิมขึน้ของหลกัทรพัยห์รือตราสารที่กองทุนเขา้ไปลงทุน โดยจะไดร้บัเม่ือมีการ
ขายคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผูล้งทนุที่เป็นบคุคลธรรมดาไม่ตอ้งเสียภาษีจากก าไรส่วนเกินดงักล่าว  

5.  จ ำนวนเงินทุนโครงกำรล่ำสุด 

3,000 ลา้นบาท (หรือจ านวน 300 ลา้นหน่วย) 

6. วิธีกำรส่ังซือ้ ขำยคืน และสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

(1)  วิธีกำรส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

(1.1) กำรเปิดบัญชีกองทุน 

(1.1.1)  กำรเปิดบัญชีกองทุนผ่ำนบริษัทจัดกำร และผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ส าหรบัผูท้ี่ไม่เคยเปิดบญัชีกองทนุภายใตก้ารบริหารของบริษัทจัดการ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจัดการ เพ่ือประโยชนใ์น
การติดต่อท ารายการซือ้ ขาย และสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทุน
อย่างถกูตอ้งครบถว้นและตามความเป็นจริง พรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดงันี ้ 

เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิดบัญชี 

กรณีบุคคลธรรมดำ กรณีนิติบุคคล 

ก) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองความถกูตอ้ง  ก)  ส าเนาหนงัสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์ 
หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพ่ิมเติม  ข)  ส าเนาหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท  
 ค)  ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผูมี้อ านาจลงนามและหรือผู้มี

อ านาจลงนามแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขการลงนาม 
 ง)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติ

บคุคล 
 จ)  หนังสือมอบอ านาจในกรณีผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล

ไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูมี้อ านาจลงนามที่ระบุในหนังสือรบัรอง
กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเอกสารดังกล่าวมีการลงนามรับรอง
ความถกูตอ้ง  

 หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพ่ิมเติม  

ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ถือหน่วยลงทุนรว่มกัน บริษัทจัดการจะจดแจง้ช่ือผูถ้ือหน่วยลงทุนเหล่านัน้ เป็นผูถ้ือหน่วย
ลงทุนรว่มกนัในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในค าขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐานะผูถ้ือหน่วยลงทุน 
ทัง้นี ้จะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 

(1.1.2)  กำรเปิดบัญชีกองทุนผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส ์

ท่านสามารถเปิดบญัชีกองทุนออนไลนผ์่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์เช่น Mobile application ของบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขาย
หรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่เปิดใหบ้ริการได ้โดยมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเป็นไปตามที่ก าหนดไวข้องผูใ้หบ้ริการแต่ละราย 

(1.2) มูลค่ำข้ันต ่ำของกำรส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

ท่านสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรกไดโ้ดยจะตอ้งเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากว่า 1,000,000 บาท และครัง้ถัดไป 500 บาท โดยค านวณเป็นหน่วย
ลงทนุจากราคา 10 บาทต่อหน่วย ดงันัน้ หากสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยมลูค่ารวม 1,000,000 บาท ท่านจะไดร้บัหน่วยลงทนุ 100,000 หน่วย 

(1.3) วันและเวลำทีเ่สนอขำยหน่วยลงทุน 

▪ ท่านสามารถสั่งซือ้ไดใ้นการช่วงเสนอขายครัง้แรก ระหว่ำงวันที ่25 กรกฏำคม – 8 สิงหำคม 2565 ภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัสดุทา้ย
ของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  

▪ ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ท่านสามารถสั่งซื ้อหน่วยลงทุนไดเ้ป็นรายไตรมาส โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีความประสงคจ์ะ
สั่งซือ้หน่วยลงทุน จะตอ้งส่งค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 50 วนัโดยประมาณ โดยใหเ้ป็นไปตามตารางก าหนดการซือ้หน่วย
ลงทุนตามที่บริษัทจัดการประกาศ อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงก าหนดการดงักล่าวในภายหลงั โดยขึน้อยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น ในกรณีที่กองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงวันและ/หรือเวลาท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน เป็นตน้ โดยบริษัท
จดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 
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▪ บริษัทจดัการจะพิจารณาการสั่งซือ้หน่วยลงทนุภายในเวลาที่ก าหนดของวนัที่สิน้สดุการส่งค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุล่วงหนา้ใด เป็นการซือ้หน่วย
ลงทนุของรอบไตรมาสนัน้ โดยบริษัทจดัการจะใชร้าคาขายหน่วยลงทนุ ณ วนัสิน้ไตรมาสนัน้ ซึ่งไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 
เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ และการสั่งซือ้หน่วยลงทนุภายหลงัเวลาที่ก าหนดของวนัที่สิน้สดุการส่งค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน
ล่วงหนา้ใด จะถือเป็นรายการซือ้หน่วยลงทุนในรอบไตรมาสถัดไป ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาขอ้มูลเวลาการท ารายการ
ของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ ภายใตห้ลกัฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจดัการก าหนดเป็นหลกัฐานอา้งอิงเท่านัน้ 

(1.4)  ช่องทำงกำรส่ังซือ้และกำรช ำระเงินค่ำส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

▪ กรณีสั่งซือ้ผ่านบริษัทจดัการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอ่ืน 

ผู้สั่งซือ้อาจช าระเป็นเงินโอน เช็ค หรือดราฟต์ โดยผู้สั่งซือ้ที่ช  าระเป็นเช็ค ต้องขีดคร่อมการสั่งจ่ายในนาม “กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวท
แคปปิตอลระยะยาว-หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ “บญัชี
จองซือ้หน่วยลงทนุ บลจ. กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตีแ้บงก ์สาขากรุงเทพฯ บมจ.ธนาคารยูโอบี บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคาร
ทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์เพ่ือรายย่อย บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ธนาคาร
ออมสิน บมจ.ธนาคารทิสโก ้หรือที่บริษัทจดัการก าหนดเพ่ิมเติม 

ไม่ว่ากรณีใดๆ ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนที่ไดส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนและช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนแลว้ จะยกเลิกการจองซือ้หน่ว ย
ลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนไม่ได ้อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใหย้กเลิกการจองซือ้หน่วยลงทุนเม่ือมี
เหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการเท่านัน้ 

▪ กรณีสั่งซือ้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัทจดัการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และ/หรือช่องทางออนไลนใ์ดๆ 
กองทนุนีไ้ม่เปิดใหบ้ริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสแ์ละ/หรือช่องทางออนไลนใ์ดๆ อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือ
รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติม หรือเปิดใหบ้ริการผ่านช่องทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทุนอ่ืนๆ 
ในภายหลงัได ้เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผูล้งทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจง้การเพ่ิมเติมช่องทางดงักล่าวใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้โดยประกาศ
ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

(1.5) กำรจัดสรรหน่วยลงทุน  

ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนจะไดร้บัการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่จองซือ้ หลงัจากที่บริษัทจดัการไดร้บัใบจองซือ้ที่ถูกตอ้งครบถว้นและไดร้บัช าระเงิน
ค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนแลว้ ในกรณีที่มียอดรวมการจองซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดของกองทุนเกินกว่าจ านวนเงินทุนของโครงการ การ
จดัสรรหน่วยลงทุนใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยใชห้ลกัการ “สั่งซือ้ก่อน ไดก้่อน” ตามวนัและเวลาที่ไดร้บัรายการซือ้ขายหน่วยลงทุน 
ในกรณีจองซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกันและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุน
ดงักล่าวตามสัดส่วนจ านวนที่สั่งซือ้ (Pro Rata) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกัน ทั้งนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะตัดสิทธิผูจ้องซือ้ที่
ปฏิบตัิไม่เป็นไปตามที่โครงการก าหนดเกี่ยวกับวนัและเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกในกรณีที่มียอดการจองซือ้ในวนัแรกเกินกว่า
จ านวนเงินทนุของโครงการ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทนุบางส่วนหรือทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้  

(1.6) กำรคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุน  

▪ ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายครัง้แรกไม่ไดร้บัการจัดสรรไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการ
ตอ้งยุติโครงการจัดการเนื่องจากไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ประชาชนไดถ้ึง 35 ราย ท าใหไ้ม่สามารถจัดตั้งกองทุนได ้บริษัท
จดัการจะช าระค่าจองซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชนใ์ด ๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) คืนให้แก่ผูจ้องซือ้
หน่วยลงทนุโดยโอนเงินขา้บญัชีเงินฝาก หรือ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมและส่งทางไปรษณียต์ามที่อยู่ที่ระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ภายใน 
1 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สดุการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกตามสดัส่วนของเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่
สามารถคืนเงินค่าจองซือ้และผลประโยชน ์(ถา้มี) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนไดภ้ายในก าหนดเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้
ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัที่ครบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัที่บริษัทจดัการช าระเงินจ านวนดงักล่าวไดค้รบถว้น  

ทัง้นี ้ในการค านวณมลูค่าหน่วยลงทนุที่ขายไดแ้ลว้ดงักล่าว จะใชร้าคาตามมลูค่าที่ตราไวข้องหน่วยลงทนุเป็นเกณฑใ์นการค านวณ 

▪ ในกรณีที่มีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรกมีผลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินจ านวนหน่วยที่จดทะเบียนกับ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การจดัสรรหน่วยลงทนุใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยใชห้ลกัการ “สั่งซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามขอ้มูล
ที่ได้มีการบันทึกรายการซือ้ขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ ทั้งนี ้บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่
บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ไดร้บัการจัดสรร 
พรอ้มดอกเบีย้ (ถา้มี) ใหผู้ส้ั่งซือ้ตามวิธีการรบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุที่ผูส้ั่งซือ้ไดร้ะบไุวใ้นการเปิดบญัชีกองทนุ 
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(2) วิธีกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

(2.1) กำรรับซือ้คืนแบบปกติ 

(1) มูลค่ำข้ันต ่ำของกำรขำยคืนหน่วยลงทุน 

ผูล้งทนุจะตอ้งสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากว่า 500 บาท หรือ 50 หน่วย และในกรณีที่การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือต ่ากว่าที่ก าหนด หรือในกรณีที่จ  านวนหน่วยลงทุนที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งการขายคืน มากกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ากว่า
ที่ก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด 

(2) วันและเวลำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะเปิดท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ปีละ 1 คร้ัง ทุกวันที่ 30 มิถุนำยน กรณีที่เป็นวนัหยุดจะเลื่อนเป็นวนัท าการก่อนหนา้ 
โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีความประสงคจ์ะสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ จะต้องส่งค ำส่ังขำยคืนล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 50 วันโดยประมำณ ก่อน
วันที่ 30 มิถุนำยน โดยใหเ้ป็นไปตามก าหนดการท ารายการที่บริษัทก าหนดไว้ ทัง้นี ้หากรายการไถ่ถอนไม่ไดถู้กน าไปด าเนินการทัง้หมด 
กองทุนหลกัจะน าไปด าเนินการในไตรมาสถัดๆ ไปในรอบปีบญัชีของกองทุนหลกัโดยอตัโนมตัิ  โดยไม่มีการแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และใน
กรณีที่มีรายการไถ่ถอนที่ยงัไม่ไดถ้กูด าเนินการภายในรอบปีบญัชีของกองทนุหลกั รายการที่เหลือดงักล่าวจะถกูยกเลิกโดยอตัโนมตัิ โดยไม่
มีการแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

บริษัทจดัการจะพิจารณาการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุภายในเวลาที่ก าหนดของวนัที่สิน้สดุการส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุล่วงหนา้ของรอบปี
ใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทนุของรอบปีนัน้ ๆ โดยจะใชร้าคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของสิน้วนัท าขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ ซึ่งไดร้บัการรบัรอง
โดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคารบัซือ้คืนและ/หรือจ านวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจากผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุ และ
การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลงัเวลาที่ก าหนดของวนัที่สิน้สุดการส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหนา้ของรอบปีใด จะถูกยกเลิกโดย
อตัโนมตัิ โดยไม่มีการน าไปด าเนินการในปีถัดไป ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาขอ้มลูเวลาการท ารายการของผูส้ั่งขายคืน
หน่วยลงทนุ ภายใตห้ลกัฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจดัการก าหนดเป็นหลกัฐานอา้งอิงเท่านัน้  

ตัวอย่ำงกำรท ำรำยกำรขำยคืน 

วันที่ กำรท ำรำยกำร จ ำนวนเงินทีไ่ด้รับ 

1 มี.ค. 66 นาย ก. แจง้ความประสงคข์ายคืนหน่วยลงทนุ จ านวน 1,000,000 บาท  

30 มิ.ย. 66 วนัที่รายการมีผลของยอดขายคืนจ านวน 1,000,000 บาท  

31 ก.ค. 66 • บริษัทไดร้บัแจง้จากกองทนุหลกัว่าสามารถรบัค าสั่งขายคืนได ้30% ของ
ยอดขายคืนทัง้หมด 

• ดงันัน้ รายการของ นาย ก. จะถูกท ารายการขายคืนในรอบนีเ้พียง 30% 
x 1,000,000 = 300,000 บาท  

• ยอดขายคืนส่วนที่เหลือจ านวน 1,000,000 – 300,000 = 700,000 บาท 
จะถกูน าไปท ารายการในรอบถดัไป   

 

15 ก.ย. 66  นาย ก. ไดร้บัเงินจากการขายคืนรอบที่ 
1 จ านวน 300,000 บาท 

29 ก.ย. 66 วนัที่รายการมีผลของยอดขายคืนจ านวน 700,000 บาท  

31 ต.ค. 66 • บริษัทไดร้บัแจง้จากกองทนุหลกัว่าสามารถรบัค าสั่งขายคืนได ้20% ของ
ยอดขายคืนทัง้หมด 

• ดงันัน้ รายการของ นาย ก. จะถกูท ารายการขายคืนในรอบนีเ้พียง 20% 
x 700,000 = 140,000 บาท 

• ยอดขายคืนส่วนที่เหลือจ านวน 700,000 – 140,000 = 560,000 จะถูก
น าไปท ารายการในรอบถดัไป   

 

18 ธ.ค. 66  นาย ก. ไดร้บัเงินจากการขายคืนรอบที่ 
2 จ านวน 140,000 บาท 

29 ธ.ค. 66 วนัที่รายการมีผลของยอดขายคืนจ านวน 560,000 บาท  

31 ม.ค. 67 • บริษัทไดร้บัแจง้จากกองทนุหลกัว่าสามารถรบัค าสั่งขายคืนได ้10% ของ
ยอดขายคืนทัง้หมด 
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• ดงันัน้ รายการของ นาย ก. จะถกูท ารายการขายคืนในรอบนีเ้พียง 10% 
x 560,000 = 56,000 บาท  

• ยอดขายคืนส่วนที่เหลือจ านวน 560,000 – 56,000 = 504,000 จะถูก
ยกเลิกโดยอัตโนมัติ   

18 มี.ค. 67  นาย ก. ไดร้บัเงินจากการขายคืนรอบที่ 
3 จ านวน 56,000 บาท 

ยอดรวมเงินค่ำขำยคืนที่ นำย ก. ได้รับ 

จำกกำรท ำรำยกำรขำยในปี 2566 

300,000 + 140,000 + 56,000 
=496,000 

(3)  ช่องทำงกำรขำยคืนหน่วยลงทุน  

▪ วิธีการขายคืนผ่านบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

ผูส้ั่งขายคืนจะตอ้งกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใหถ้กูตอ้งครบถว้นชัดเจน พรอ้มทัง้ระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่
ตอ้งการขายคืน เม่ือเจา้หนา้ที่ตรวจค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุว่าถกูตอ้งแลว้ เจา้หนา้ที่จะส่งมอบส าเนาค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุที่ไดล้ง
นามรบัรองความถูกตอ้งแลว้แก่ผูส้ั่ งขายคืนหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป ทั้งนี ้เม่ือผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได ้หากรายการสั่งขายคืนนัน้ไดเ้สร็จสิน้สมบูรณ์แลว้ ไม่ว่า
กรณีใด ๆ ทัง้สิน้  

นายทะเบียนจะปรบัลดจ านวนหน่วยลงทุนที่รบัซือ้คืนภายในวันท าการถัดจากวนัที่ค  านวณมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

บริษัทจัดการจะใชร้าคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ ซึ่งไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชนแ์ลว้ 
เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคารบัซือ้คืนและ/หรือจ านวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจากผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุ 

▪ วิธีการขายคืนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัทจดัการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และ/หรือช่องทางออนไลนใ์ดๆ  

กองทุนนีไ้ม่เปิดใหบ้ริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสแ์ละ/หรือช่องทางออนไลนใ์ดๆ  อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนการ
ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติม หรือเปิดใหบ้ริการผ่านช่องทางการท ารายการซือ้
หน่วยลงทุนอ่ืนๆ ในภายหลงัได ้เพื่ออ านวยความสะดวกต่อผูล้งทุน โดยบริษัทจัดการจะแจง้การเพ่ิมเติมช่องทางดงักล่าวใหผู้ล้งทุน
ทราบล่วงหนา้โดยประกาศไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

▪ วิธีการขายคืนหน่วยลงทนุผ่านช่องทางอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนาคต  

บริษัทจดัการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ อาจเพ่ิมเติมช่องทางการท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนอ่ืนใดที่จะ
มีขึน้ในอนาคต ซึ่งจะปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่เกี่ยวขอ้งตามที่ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 
เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผูล้งทุน โดยบริษัทจัดการจะแจง้การเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวใหส้  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหนา้อย่างน้อย 3 วันท าการ และประกาศแจ้งทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้งให้ผูล้ งทุนทราบ
ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วนัท าการก่อนวนัเริ่มใหบ้ริการ 

(4) กำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะด าเนินการช าระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุโดยวิธีการดงันี ้

▪ โอนเขา้บญัชีเงินฝากของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งใหโ้อนค่าขายคืนหน่วยลงทุนเขา้บัญชีเงินฝาก โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเขา้บัญชีเงินฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือวิธีอ่ืนใดอันจะเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น  
E-Wallet หรือ การโอนเงินผ่านระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ ในการรบัค่าขายคืนหน่วยลงทนุโดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก
นี ้ถา้หากบริษัทจดัการไม่สามารถโอนเงินเขา้บญัชีที่ไดแ้จง้ไวไ้ม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ บริษัทจดัการจะด าเนินการออกเช็ค ขีดคร่อมค่าขาย
คืนหน่วยลงทนุสั่งจ่ายผูถ้ือหน่วยลงทนุและจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือตามวิธีที่นาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้  

▪ รบัเช็คทางไปรษณีย ์ 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุอาจสั่งใหบ้ริษัทจัดการด าเนินการออกเช็คขีดครอ่มค่าขายคืนหน่วยลงทนุและรบัเช็คทางไปรษณียล์งทะเบียนตามชื่อ
และที่อยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งบริษัทจัดการจะน าส่งเช็คทางไปรษณียล์งทะเบียน ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้
น าเช็คไปขึน้เงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบ
พรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้  

 

 



หน้า 12 
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▪ รบัเช็คดว้ยตนเองที่บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอ่ืน  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุอาจสั่งใหบ้ริษัทจัดการด าเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทนุและรบัเช็คดว้ยตนเองที่บริษัทจดัการ หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนอ่ืน ซึ่งสามารถรบัได ้ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ไดน้ าเช็คไปขึน้เงิน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการด าเนินการตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็น
ตน้ 

ระยะเวลาช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 77 วนันับแต่วนัถดัจากวนัท ารายการ โดยไม่นับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจ
การจดัการกองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงวิธีการในการช าระเงินค่ารบัซือ้คืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควรเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในอนาคตได ้และ/หรือเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาการช าระเงินค่าขายคืนตามเง่ือนไขของกองทนุหลกัได ้

(2.2)  กำรรับซือ้คืนแบบอัตโนมัติ 

บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกราย โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุน
ใหส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุและมอบหมายใหบ้ริษัทจดัการด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิแลว้ 

การพิจารณาจ่ายเงินค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิจะขึน้อยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุโดยอตัโนมตัิจากการจ่ายเงินปันผลสภาพคล่อง (Liquidity Dividend) ที่ไดร้บัจากกองทุนหลกั โดยใชร้ายชื่อตามหลกัฐานที่ปรากฎอยู่ใน
ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน ณ วนัท าการแรกของปีที่มีประกาศการจ่ายเงินปันผลสภาพคล่องจากกองทุนหลกั ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
เปลี่ยนแปลงการด าเนินการดงักล่าวไดโ้ดยเป็นไปตามเง่ือนไขของกองทนุหลกั  

บริษัทจดัการจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิของผูถ้ือหน่วยลงทนุไปยงักองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสม
มลูค่า (KFCASH-A) (กองทนุปลายทาง) ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกองทนุปลายทางในภายหลงัไดโ้ดยขึน้อยู่กับดลุย
พินิจของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่กองทุนปลายทางประสบปัญหาสภาพคล่องและบริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้
เครื่องมือใดๆ ส าหรบัการบริหารสภาพคล่องของกองทนุดงักล่าว บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิและช าระเงินค่ารบั
ซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิดงักล่าวดว้ยวิธีการโอนเขา้บญัชีเงินฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือน าส่งเช็คทางไปรษณีย ์หรือโอนเงินผ่านระบบ
พรอ้มเพย ์(PromptPay) หรือวิธีอ่ืนใดอนัจะเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดยถือว่าบริษัทจดัการไดร้บัความเห็นชอบจาก
ผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ 

(3)  วิธีกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

(3.1)  วันและเวลำในกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

▪ ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

ผูล้งทุนสามารถสบัเปลี่ยนเขา้กองทุนไดเ้ฉพาะในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัสุดทา้ยของการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน -สะสมมูลค่า กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส  
กองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรพัย ์และกองทนุเปิดกรุงศรีสมารท์ตราสารหนี ้เท่านัน้ 

▪ ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

กองทนุนีไ้ม่อนญุาตใหมี้การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการ
เปิดบริการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในภายหลงัหรือไม่ก็ไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

(3.2) มูลค่ำข้ันต ่ำในกำรสับเปล่ียนเข้ำกองทุน 

ผูล้งทนุสามารถสั่งสบัเปลี่ยนเขา้กองทนุในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ตอ้งมีจ านวนเงินขัน้ต ่าซึ่งสอดคลอ้งและเป็นไปตามที่ระบใุนหวัขอ้ 
“มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ” 

(3.3)  ช่องทำงกำรสับเปล่ียนเข้ำกองทุน 

▪ การสบัเปลี่ยนผ่านบริษัทจดัการ  หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอ่ืน 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนเขา้กองทนุไดท้ี่บริษัทจดัการ  บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือผูส้นับสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุอ่ืน โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน พรอ้มทัง้ระบจุ านวนหน่วยลงทุนและ/หรือ
จ านวนเงินที่ตอ้งการสบัเปลี่ยนออกจากกองทนุตน้ทาง เม่ือเจา้หนา้ที่ตรวจสอบค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนว่าถกูตอ้งแลว้ เจา้หนา้ที่จะส่ง
มอบส าเนาค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ลงนามรบัรองความถกูตอ้งแลว้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป 

▪ ในช่วงภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก กองทุนนีไ้ม่เปิดใหบ้ริการสับเปลี่ยนเขา้กองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสแ์ละ/หรือ
ช่องทางออนไลนใ์ดๆ  
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(3.4)  รำคำขำยและรับซือ้คืนกรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุดงัต่อไปนีเ้ป็นเกณฑใ์นการก าหนดราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

- กรณีเป็นกองทุนตน้ทาง การค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ใชเ้พ่ือค านวณราคารบัซือ้คืน
ของวนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ (ถา้มี)  

- กรณีเป็นกองทนุปลายทาง การค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้กองทนุ จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุที่ใชเ้พ่ือค านวณราคาขายของวนัท า
การก่อนวนัที่กองทุนปลายทางจะไดร้บัเงินจากการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ (ถา้มี) และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ (ถา้มี)  

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้  านวณราคาขายและรบัซือ้คืนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขา้งตน้ตอ้งเป็นมูลค่าที่ไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แล
ผลประโยชนแ์ลว้ 

7.  รอบระยะเวลำบัญชี 

วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกคือ วนัที่ 30 มิถนุายน 2566 

วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีคือ ทกุวนัที่ 30 มิถนุายน 

8.  ปัจจัยทีมี่ผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

เนื่องจากกองทนุนีจ้ะน าเงินส่วนใหญ่ไปลงทนุในกองทนุรวมในต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว ซึ่งมีนโยบายลงทนุใน Private Equity ทั่วโลก เงินลงทนุของท่าน
อาจไดร้บัผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัจากปัจจยัดงัต่อไปนี ้
-  ผลการด าเนินงานของกองทนุ BlackRock Long Term Private Capital, SCSp (กองทนุหลกั) 
-  การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

9.  กำรเล่ือนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน 

1.   บริษัทจดัการจะเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้
ในโครงการ ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้ 
(1)  บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตดุงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

(ก)  มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล หรือ  
(ข)  มีเหตุที่ท  าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุม

ของบริษัทจดัการ  
(2)  ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่า ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้งต่างจากราคา

รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

2.  การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามขอ้ 1. บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
(1)  เลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนบัแต่วนัที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(2)  แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ื อหน่วย

ลงทนุรายอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
(3)  แจง้การเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทัง้จัดส่งรายงานที่แสดงเหตผุลของการเลื่อน และหลกัฐานการไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์

ตามขอ้ 1.(1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูดู้แลผลประโยชนต์ามขอ้ 1.(2) ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมาย
ใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์ าเนินการแทนก็ได ้ 

(4)  ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมีผูถ้ือหน่วยลงทนุสั่งขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ 
โดยตอ้งช าระค่าขายคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัที่ส่งค าสั่งขายคืนก่อนหลงั 

10.  กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังที่รับไว้แล้ว 

1.  บริษัทจดัการอาจมีการจ ากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทนุตามขอ้ก าหนดของกองทนุหลกั ซึ่งจะจ ากดัการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในแต่ละรอบปีไม่เกินรอ้ยละ 5 ของ
มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั โดยค านวณจากเงินสดส่วนเกินทัง้หมดที่มีส  าหรบัการไถ่ถอนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคมของปีก่อนหนา้ ในกรณี
ที่มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทนุหลกัรวมกันเกินกว่าอตัราที่ก าหนดไวด้งักล่าว กองทุนหลกัอาจจัดสรรยอดไถ่ถอนเพียงเท่าที่อตัราที่ก าหนดแก่ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนทุกรายที่ส่งรายการไถ่ถอนในสดัส่วนที่ เท่ากัน (Prorate basis) ส าหรบัยอดไถ่ถอนส่วนที่เกินอัตราที่ก าหนด จะถูกน าไปด าเนินการในรอบ
ถัดไปเป็นรายไตรมาส อย่างไรก็ตาม หากพน้ปีงบการเงินของกองทุนหลกัแลว้ ยอดไถ่ถอนที่ยังไม่ถูกด าเนินการจะถูกยกเลิกโดยอตัโนมัติทัง้หมด โดย
เป็นไปตามเง่ือนไขของกองทนุหลกั   
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2. บริษัทจัดการอาจหยุดการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนในกรณีที่กองทุนหลักมีการจ ากัดหรือชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วย หากเกิ ด
เหตุการณ์ไม่ปกติที่อาจส่งผลต่อราคา NAV ของกองทุนหลกัและผูถ้ือหน่วยรายอ่ืนในกองทุนหลกัอย่างมีนัยยะส าคญั หรือเป็นการไถ่ถอนที่อาจขัดต่อ
กฏเกณฑต์่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงเพ่ือใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ารป้องกนัการฟอกเงิน 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรบัค าสั่งซือ้และ/หรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก เป็นการชั่วคราวหรือ
ถาวรก็ไดต้ามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ก่อนการใชส้ิทธิปิดรบัค าสั่งซือ้และ/หรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ โดยจะประกาศไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง และแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

4.  บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ตอ้งใหเ้หตผุลใด ๆ  

(4.1)  ค าสั่งซือ้ที่จะมีผลใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ถือหน่วยลงทนุมากกว่ารอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  

(4.2)  เพ่ือรกัษาผลประโยชนส์งูสดุของกองทนุและ/หรือผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทนุที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแลว้ โดยพิจารณาจากมลูค่าการสั่งซื ้อหน่วย
ลงทนุ และ/หรือระยะเวลาของการลงทนุเป็นหลกั ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจดัการลงทนุได ้ 

(4.3)  กรณีที่กองทุนหลกัมีการปรบัปรุง หรือเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้งกับการเสนอขาย และ /หรือการไม่ขายหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท์ี่เปลี่ยนแปลง
โดยกองทนุหลกั 

(4.4)  บริษัทจัดการมีวตัถุประสงคท์ี่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
กับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท้ี่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่ อยู่ใน
สหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยส์ินของบคุคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหมี้ขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา บริษัทจดัการจึง
ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มส าหรบัผูล้งทุนที่เป็นบุค คลดงัที่
กล่าวมาขา้งตน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเพิ่มเติมประเทศอื่นใด หรือพลเมืองของประเทศอ่ืนใด ที่อาจจะก าหนดขึน้ในอนาคตนอกเหนือจากประเทศสหรฐัอเมริกา โดย
ถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้จะแจง้ประเทศที่เพ่ิมเติมใหท้ราบในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั 

5. ในกรณีที่บริษัทจัดการไดจ้ าหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจดัการจนเต็มตามจ านวนหน่วยลงทุนที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จ ะปฏิเสธ
การสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ตัง้แต่วนัท าการซือ้ขายถดัจากวนัที่จ  าหน่ายหน่วยลงทนุไดเ้ต็มตามจ านวนที่จดทะเบียนไปจนกว่าบริษัทจดัการจะเห็นสมควรที่จะท า
การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้ต่อไป โดยจะประกาศล่วงหนา้ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

11.  ช่องทำงทีผู่้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเก่ียวกับ NAV มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

สามารถติดตามขอ้มลูเกี่ยวกบัมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 
www.krungsriasset.com  

12.  ช่องทำงทีผู่้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกองทุนรวมนี ้

ท่านสามารถทราบขอ้มูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้ รวมถึงสามารถดูขอ้มูลโครงการจัดการกองทุนรวมและขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จดัการ ไดท้ี่ส  านกังานของบริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  www.krungsriasset.com 

  

http://www.krungsriasset.com/
http://www.krungsriasset.com/
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ปัจจัยควำมเส่ียงของกองทุนรวม 

ควำมเส่ียงของกองทุนไทย 

1.  ควำมเส่ียงจำกข้อจ ำกัดด้ำนกำรซือ้และขำยคืนหน่วยลงทุน:  

▪ กองทุนไทยมีขอ้ก าหนดในการรบัค าสั่งซือ้และค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุล่วงหนา้เป็นเวลานานก่อนถึงวนัท ารายการจริง ซึ่งแตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไป  
ผูล้งทนุควรศกึษาประกาศวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุตามที่บริษัทจดัการก าหนดโดยละเอียดก่อนตดัสินใจลงทนุ 

▪ กองทุนไทยมีสภาพคล่องจ ากดั โดยมีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุปีละ 1 ครัง้ และตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 50 วนัโดยประมาณ ส าหรบัรอบระยะเวลาการ
ขายคืนในวนัที่ 30 มิถุนายนของทุกปี โดยรวมช่วงระยะเวลาตั้งแต่การแจง้ล่วงหนา้จนถึงการไดร้บัเงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนจะใชเ้วลากว่า 4 เดือน ซึ่ง
เป็นไปการก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบตัิของกองทนุหลกั ดงันัน้ ผูล้งทนุควรพิจารณาวางแผนสภาพคล่องของตนเองใหส้อดคลอ้งกบัสภาพคล่อง
ของกองทนุก่อนตดัสินใจลงทนุ 

▪ กองทุนหลักจะมีการเตรียมเงินส าหรบัรองรบัการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในแต่ละปี (Excess Cash Available for Redemption) ซึ่งประกอบดว้ยเงินสภาพ
คล่องที่กองทุนหลักมีอยู่และเงินที่ได้รบัมาจากการจองซือ้หน่วยลงทุนในปีนั้นและปีก่อนหน้า (หากมี) อย่างไรก็ตาม Excess Cash Available for 
Redemption นีโ้ดยปกติจะไม่เกินรอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั ณ สิน้ปีก่อนหนา้ ดงันัน้ หากในปีใดๆ มียอดค าสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ในรอบ 30 มิถนุายนมากกว่าจ านวน Excess Cash Available for Redemption ที่มีอยู่ กองทุนหลกัอาจด าเนินการไถ่ถอนหน่วยลงทนุตามค าสั่งขายคืนที่
ไดร้บัมาเท่าที่จ  านวน Excess Cash Available for Redemption มีอยู่ในรอบการขายคืนนั้น และน าค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่เหลือไปด าเนินการใน 
ไตรมาสถดัๆ ไปในปีนัน้ หรืออาจยกเลิกค าสั่งขายคืนที่ยงัเหลือ (หากมี) โดยอตัโนมตัิเม่ือพน้รอบปีนัน้   

▪ กองทุนหลกัมีการจ ากัดหรือชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วย หากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติที่อาจส่งผลต่อราคา NAV ของกองทุนหลกัและผูถ้ือ
หน่วยรายอื่นในกองทนุหลกัอย่างมีนยัยะส าคญั หรือเป็นการไถ่ถอนที่อาจขดัต่อกฏเกณฑต์่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงเพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์การป้องกนัการ
ฟอกเงิน  

2.  ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk):  

ความเสี่ยงจากภาวะธุรกิจและอตุสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง:  

กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น การวิเคราะหปั์จจัยพืน้ฐานของผูอ้อกตราสาร และ/หรือการจัดอนัดับความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจลงทนุ 

3.  ควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (Credit Risk):  

ความเสี่ยงจากตราสารหนี/้เงินฝากที่กองทนุรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดช าระหนี ้โดยบริษัทผูอ้อกตราสารหนี/้เงินฝากนัน้ ๆ ไม่สามารถช า ระคืนเงินตน้หรือ
ดอกเบีย้ใหก้องทนุเม่ือถึงวนัที่ครบก าหนด  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง:   

บริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกลงทนุในตราสารหนี/้เงินฝากที่มีคุณภาพ โดยเงินฝาก/ตราสารหนีห้รือผูอ้อกตราสารหนีข้องบริษัทเอกชนทั่วไปจะตอ้งไดร้บัการ
จดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได ้(Investment Grade) ขึน้ไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนีภ้าครฐั ซึ่งมีความเสี่ยงจากการผิด
นดัช าระหนีท้ัง้เงินตน้และดอกเบีย้ในระดบัต ่า กองทนุจึงมีความเสี่ยงประเภทนีต้  ่า 

4.  ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk): 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัที่อาจจะเพ่ิมสูงขึน้หรือลดต ่าลง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามราค าหลกัทรพัยท์ี่
กองทุนหลกัลงทนุหรือมีไว ้และอาจขึน้อยู่กบัแนวโนม้ของอตัราดอกเบีย้ ความผนัผวนของค่าเงิน ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผูอ้อก
ตราสาร ปริมาณการซือ้ขายหุน้ เป็นตน้ ดังนัน้ หากราคาหลกัทรพัยท์ี่ลงทุนลดลงหรือปรบัตวัสูงขึน้ จะส่งผลใหมู้ลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนหลกัลดลงหรือ
เพิ่มขึน้ไดเ้ช่นกนั 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  

บริษัทจดัการจะพิจารณาการลงทนุในกองทนุหลกัโดยมีสดัส่วนการลงทนุที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุของกองทุน โดยค านึงถึงสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทนุในกองทนุหลกั 

5.  ควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk):   

เป็นความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถจ าหน่ายหลักทรพัยท์ี่ลงทุนไดใ้นราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร ส่งผลใหผู้ล้งทุนอา จขายคืน
หน่วยลงทนุไม่ไดร้าคาหรือตามระยะเวลาที่ก าหนดไว ้ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  

เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัที่เปิดใหร้บัซือ้คืนหน่วยลงทุนปีละ 1 ครัง้ จึงเป็นเหตุใหก้องทนุไทยมีสภาพคล่องจ ากัด ดงันัน้  
ผูล้งทนุควรพิจารณาวางแผนสภาพคล่องของตนเองใหส้อดคลอ้งกบัสภาพคล่องของกองทนุก่อนตดัสินใจลงทนุ 
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6.  ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนเงิน (Exchange Rate Risk): 

เป็นความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศท าใหก้องทุนมีความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก 
ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลงั เสถียรภาพทางการเมืองทัง้ในและนอกประเทศ การเก็งก าไร 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงิน โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิ จของบริษัทจัดการ ซึ่งจะ
ลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกับอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศที่อาจเกิดขึน้ไดจ้ากการ
ลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณใ์นแต่ละขณะ ตวัอย่างเช่น กรณีค่าเงินต่างประเทศของหลกัทรพัยท์ี่ลงทุนมีแนวโนม้อ่อนค่าอย่างมี
นยัส าคญั และอาจมีตน้ทนุส าหรบัการท าธุรกรรมป้องกนัความเสี่ยง โดยท าใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุที่เพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้การป้องกนัความ
เสี่ยงจากความผันผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินดงักล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงไดท้ัง้หมด และหากคาดการณผ์ิดจะท าใหเ้สียโอกาสในการไดร้บั
ผลตอบแทนที่มากขึน้ 

7.  ควำมเส่ียงของคู่สัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Counterparty Risk):  

ในกรณีมีการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ โดยที่บริษัทจดัการเขา้เป็นคู่สญัญาที่กระท านอกศูนยส์ญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (OTC) อาจมีความเสี่ยงที่คู่สญัญา 
(Counterparty) ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าวได ้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทจัดการจะเลือกคู่สัญญากับสถาบันการเงินที่ไดร้บัการจัดอนัดับความน่าเชื่อถือ 3 อนัดับแรก หรือในกรณีต่างประเทศ บริษัทจัดการจะเลือกสถาบัน
การเงินต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) หรือสถาบันการเงินหรือผูไ้ดร้บัอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

8.  ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (Country and Political Risk):  

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององคก์รที่เกี่ยวขอ้งกับตลาดเงินตลาดทุน  รวมถึงขอ้จ ากัด
ทางดา้นกฎหมาย และการท าธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนไปลงทุน  ทั้งนี ้ความเสี่ยงดังกล่าว อาจส่งผลใหเ้กิดความผันผวนของราคาตราสารที่
ลงทนุ สภาพคล่อง สภาวะตลาด อตัราเงินเฟ้อ หรืออตัราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกบัประเทศนัน้ๆ เป็นตน้ ซึ่งอาจท าใหก้องทนุไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามที่คาดหวงัไว ้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทจดัการจะพิจารณาจากอนัดบัความน่าเชื่อถือของประเทศ (Country rating) ที่ไปลงทุน รวมถึงการวิเคราะหปั์จจยัต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยง
ดงักล่าวอย่างถี่ถว้นรอบคอบ 

9.  ควำมเส่ียงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk):  

กองทุนอาจไดร้บัผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ขอ้ก าหนด กฏเกณฑห์รือนโยบายต่างๆ ของรฐับาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงขอ้จ ากัด
ของการเคลื่อนยา้ยเงินตราต่างประเทศเขา้-ออกโดยเสรี ส่งผลใหก้องทนุอาจไม่สามารถน าเงินลงทนุกลบัประเทศได ้ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพืน้ฐานต่างๆ ของประเทศที่
กองทนุลงทนุอย่างใกลช้ิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทนุในประเทศนัน้ๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนนีไ้ด้ 

ควำมเส่ียงของกองทุนหลัก 

1.  ควำมเส่ียงจำกกำรสูญเสียเงินลงทุน (Capital at risk) 

มลูค่าของเงินลงทนุและรายไดท้ี่ไดร้บัจากการลงทนุดงักล่าวอาจลดลงหรือเพ่ิมขึน้ก็ได ้ซึ่งไม่มีการรบัประกนัใด ๆ ทัง้นี ้ผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุเริ่มแรกคืน 

ผลการด าเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชีถ้ึงผลการด าเนินงานในปัจจุบนัหรืออนาคตไดอ้ย่างถูกตอ้ง และไม่ควรเป็นปัจจยัเพียงประการเดียวที่น  ามาใชใ้นการ
พิจารณาคดัเลือกผลิตภณัฑห์รือกลยทุธก์ารลงทนุ 

การเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศอาจส่งผลใหม้ลูค่าของการลงทุนลดลงหรือเพ่ิมขึน้ ความผันแปรของมูลค่าเงินลงทนุอาจมีมากเป็น
พิเศษในกรณีที่เป็นการลงทุนในกองทุนที่มีความผนัผวนสูง และมูลค่าของทรพัยส์ินที่ลงทุนอาจลดลงอย่างกระทนัหนัและในอตัราที่สูงมาก นอกจากนี ้ระดบั
และฐานในการค านวณภาษีอาจเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ  

การลงทนุในกองทุนมีความไม่แน่นอนและมีความเสี่ยงในระดบัสงู รวมถึงความเสี่ยงที่จะสญูเสียเงินลงทุนทัง้หมด การตดัสินใจเพ่ือการลงทุนใดๆ ของกองทุน
จะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นหนังสือชีช้วนฯ หรือ Private Offering Memorandum ของกองทุนฉบับล่าสุด เอกสารที่ก าหนดขอบเขตและควบคุม
การด าเนินงาน (Governing Documents) ของกองทนุและขอ้ตกลงในการลงทุนของ Limited Partner แต่ละราย ไม่มีการรบัประกนัว่ากองทุนหรือกลยทุธก์าร
ลงทนุใด ๆ หรือการลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินใด ๆ จะบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่วางไว  ้
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2.  ควำมเส่ียงจำกกำรประเมินมูลค่ำหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนทีไ่ม่ถูกต้องตรงตำมควำมเป็นจริง (Valuation risk) 

กองทนุมีการลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์ินอ่ืน ๆ ซึ่งไม่มีมลูค่าตลาดที่สามารถประเมินไดใ้นทนัที ในกรณีเช่นนี ้AIFM จะก าหนดมลูค่ายตุิธรรม (Fair Value) 
ของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์ินเหล่านีโ้ดยวิธีการพิจารณาอย่างสมเหตุผล ซึ่งขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ และอาจมีการใชโ้มเดลในการค านวณราคา (Pricing 
Model) ที่พฒันาขึน้เป็นการภายใน 

การประเมินมลูค่าของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์ินอ่ืน ๆ ที่ไม่มีสภาพคล่อง โดยเนือ้แทแ้ลว้จึงขึน้อยู่กบัความเห็นส่วนบคุคล และมีความเสี่ยงสงูขึน้จากการที่ขอ้มูล
ที่ใชใ้นการประเมินมูลค่าหรือที่ใชใ้นการสรา้งโมเด็ลส าหรบัการค านวณราคาอาจไม่ถกูตอ้งหรือมีขอ้ผิดพลาดอ่ืน ๆ การที่ปัจจยัดา้นตลาดที่ เกี่ยวขอ้งมีมากมาย
หลายชนิด ประกอบกบัลกัษณะของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์ินที่กองทนุจะท าการลงทุน ท าใหไ้ม่สามารถรบัประกนัไดว้่ามลูค่าใด ๆ ที่มีการก าหนดขึน้จะเป็นมูล
ค่าที่แทจ้ริงที่กองทุนจะไดร้บั เม่ือมีการจ าหน่ายหลักทรพัยแ์ละทรพัยส์ินที่ลงทุนไวเ้ม่ือถึงเวลา หรือเม่ือมีการจ าหน่ายหลักทรพัย์หรือทรพัยส์ินเหล่านีอ้ย่าง
ปัจจบุนัทนัด่วน 

3.  กองทุนไม่มีก ำหนดอำยุที่แน่นอน และโดยท่ัวไปไม่อนุญำตให้มีกำรถอนเงินลงทุน (The Partnership Does Not Have a Fixed Term and 
Withdrawals Generally Will Not Be Permitted) 

กองทนุมีวตัถปุระสงคท์ี่จะลงทนุในระยะยาว และผลตอบแทนจากการลงทนุมีความไม่แน่นอน การลงทนุในกองทนุจึงเหมาะส าหรบัผูล้งทนุระยะยาวที่สามารถ
รบัความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทนุที่ไม่มีสภาพคล่องได ้

กองทุนไม่มีการก าหนดอายุที่แน่นอน และโดยทั่วไปจะเก็บรายไดท้ี่เกิดจากการลงทุนไว ้หรือน าไปลงทุนต่อ นอกจากนี ้แมจ้ะเกิดเหตุการณ์ LP Termination 
Event หรือ Dissolution Event (ตามค าจ ากัดความที่ระบุไวใ้นหนังสือชีช้วนฯ หรือ Private Offering Memorandum) ผูแ้ทนผูล้งทุน (Representative) อาจ
ก าหนดใหก้องทนุยงัคงถือทรพัยส์ินที่ลงทุนบางส่วนหรือทัง้หมดต่อไปเป็นเวลาอย่างนอ้ย 2 ปี หรือ 5 ปี หลงัจากวนัที่เกิดเหตกุารณด์งักล่าว รวมถึงหุน้ส่วนไม่
จ ากดัความรบัผิด (General Partner) จะขยายวนัครบก าหนดการเกิดเหตกุารณด์งักล่าวออกไป ซึ่งการขยายระยะเวลาดงักล่าวท าไดไ้ม่เกิน 2 ครัง้ ครัง้ละ 1 ปี 
โดยตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากล่วงหนา้จากผูล้งทนุหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ทกุราย  

4.  Limited Partners ไม่สำมำรถไถ่ถอนส่วนได้เสียของเงินลงทุนของตนได้ตำมควำมต้องกำร (Limited Partners will not be allowed to voluntarily 
withdraw their Interests) 

ดว้ยเหตนุี ้วิธีเดียวที่ Limited Partners จะสามารถรบัรูผ้ลตอบแทนจากการลงทนุใน Partnership หรือไดร้บัผลตอบแทนจากกเงินลงทนุคือการโอนส่วนไดเ้สีย
ของตน อย่างไรก็ตาม ส่วนไดเ้สียของผูล้งทนุมีขอ้จ ากดัในการโอน และยงัไม่มีการรบัประกนัว่าจะมีตลาดที่รองรบัการซือ้หรือขายส่วนไดเ้สียดงักล่าวเกิดขึน้ใน
อนาคต 

5.  ไม่มีกำรรับประกันผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (No Assurance of Investment Return) 

ไม่สามารถรบัประกนัไดว้่ากองทนุจะสามารถสรา้งผลตอบแทนใหก้บั Limited Partner ได ้แมว้่าการลงทนุเหล่านีจ้ะประสบความส าเรจ็ แต่คาดว่าผลตอบแทน
ที่กองทุนไดร้บัจะถูกน าไปลงทุนต่อ ดงันัน้ กองทุนจึงไม่สรา้งผลตอบแทนที่เกิดขึน้จริงใหก้ับ Limited Partner เวน้เสียแต่ว่า Limited Partner ดงักล่าวจะโอน
ส่วนไดเ้สียของตนออกไป อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถรบัประกันได้ว่าจะมีตลาดที่รองรบัการซือ้หรือขายส่วนไดเ้สียดงักล่าว ดังนั้น Limited Partners อาจไม่
สามารถไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนของตนในกองทนุ นอกจากนี ้แมว้่าจะมีผลตอบแทนเกิดขึน้ ก็ไม่อาจรบัประกันไดว้่า ผลตอบแทนเหล่านีจ้ะไดส้ดัส่วน
กบัความเสี่ยงในการลงทนุในบริษัทและการท าธุรกรรมต่าง ๆ ตามเป้าหมายที่กองทนุวางไว ้

6.  ควำมยำกล ำบำกในกำรก ำหนดบริษัททีเ่หมำะสมต่อกำรลงทุน (Difficulty of Locating Suitable Investment) 

ไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าจะมีจ านวนบริษัทที่เหมาะสมต่อการลงทุนมากเพียงพอส าหรบัใหก้องทนุน าเงินร่วมลงทนุทัง้หมดไปลงทุนเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงคใ์น
การลงทุนที่ตั้งไว ้หรือรบัประกันว่ากองทุนจะประสบผลส าเร็จจากการลงทุนในบริษัทเหล่านี ้โดยทั่วไปจ านวนบริษัทที่เหมาะสมต่อการลงทุน จะขึน้อยู่กับ
สภาวะตลาด และในบางกรณีก็ขึน้อยู่กบัภาวการณด์า้นกฎระเบียบหรือการเมืองในขณะนัน้ 

7.  กำรลงทุนในบริษัททีมี่หนีอ้ยู่ในโครงสร้ำงเงินทุน (Leveraged Portfolio Companies)  

กองทุนอาจลงทนุในบริษัท (Portfolio Company) ที่มีโครงสรา้งเงินทนุประกอบดว้ยหนีส้ินในระดบัสงู หรือที่มีการก่อหนี ้การก่อหนีอ้าจมีผลกระทบส าคญัที่ไม่
พึงประสงค์ต่อ Portfolio Companies เหล่านี ้ รวมถึงกองทุนในฐานะผู้ลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมในบริษัทเหล่านี ้ จ านวนเงินกู้ยืมของ Leveraged 
Companies และอตัราดอกเบีย้ของเงินกูย้ืมซึ่งอาจมีความผันผวนเป็นระยะ ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมและตน้ทนุในการกูย้ืมอ่ืน ๆ อาจมีผลกระทบอย่างมากต่ อ
ผลการด าเนินงานของ Leveraged Companies ดงักล่าว และบริษัทเหล่านีอ้าจตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ตกลงทางการเงินและการด าเนินงานที่มีขอ้จ ากัด และการ
กูย้ืมยงัท าใหค้วามสามารถในการระดมเงินทุนเพื่อการด าเนินงานและการลงทนุในอนาคตของบริษัทเหล่านีล้ดลง นอกจากนี ้แมว้่าบริษัทเหล่านี ้อาจสามารถ
ก่อหนีไ้ด ้รวมถึงการกูย้ืมจากกองทนุ เงินที่ไดร้บัจากการก่อหนีด้งักล่าวอาจถูกน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลใหก้บัผูถ้ือหุน้และไม่ถูกน าไปลงทนุในทรพัยส์ินเพ่ือการ
ด าเนินงานหรือทรพัยส์ินทางการเงิน หรือมิฉะนัน้ก็ถกูเก็บเอาไว ้ดงันัน้ ความสามารถของบริษัทเหล่านีใ้นการปรบัตวัให้สอดคลอ้งกับภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงหรือโอกาสทางธุรกิจอาจมีจ ากัด รายไดแ้ละทรพัยส์ินสทุธิของ Leveraged Company มกัจะมีความผนัผวนในอตัราที่สงูกว่ากรณีที่มิไดน้  าเงินที่
กูย้ืมมาไปใช ้นอกจากนี ้Portfolio Company ที่มีลกัษณะโครงสรา้งเงินทนุที่อาศยัหนีส้ิน จะมีความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจที่ไม่พึงปรารถนา อาทิ การเพิ่มขึน้
ของอตัราดอกเบีย้อย่างมีนัยส าคญั ภาวะเศรษฐกิจตกต ่าอย่างรุนแรง หรือการเสื่อมถอยของกิจการของ Portfolio Company หรืออุตสาหกรรมที่บริษัทนัน้ ๆ 
ด าเนินธุรกิจอยู่ ในกรณีที่ Portfolio Company ใด ๆ ไม่สามารถสรา้งกระแสเงินสดเพื่อช าระหนีเ้งินตน้และดอกเบีย้ไดอ้ย่างพอเพียง มลูค่าการลงทุนในหุน้ของ 
Portfolio Company ดงักล่าวจะลดลงอย่างมีนยัส าคญัหรืออาจสญูหายไปเลยก็เป็นได ้
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เคร่ืองมือบริหำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องของกองทุนรวม 

1. เคร่ืองมือการก าหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee) :  

• กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรรักษำสภำพคล่องไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยอตัรา Liquidity Fee 
ที่เรียกเก็บจริง และระดับมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ /หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมนีท้างเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอ่ืนที่บริษัทจดัการก าหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิมใช้
เครื่องมือนี ้ใหร้วมทกุค าสั่งท ารายการที่เขา้ข่ายตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดัการไดร้บัมาระหว่างเวลาท าการของวนัที่มีผล   

ข้อสงวนสิทธิ ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรบัเพ่ิมไดไ้ม่เกินอตัราสงูสดุที่ก าหนดในโครงการ และ/หรือปรบัเพ่ิม
ระดับมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี่ยนออก และ/หรือปรบัลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ้ไดต้ามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ และหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอ่ืนที่
บริษัทจัดการก าหนด โดยในวนัที่มีผลเริ่มใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทุกค าสั่งท ารายการที่เขา้ข่ายตามหลกัเกณฑแ์ละเ งื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดการ
ไดร้บัมาระหว่างเวลาท าการของวนัที่มีผล   

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่ก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละ/หรือเงื่อนไข และอตัรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วย
ลงทนุ และ/หรือมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกได ้ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมือ 
Liquidity Fee ในวนัท าการนัน้ รวมถึงรายการที่รบัมาล่วงหนา้ รายการลงทนุแบบประจ า และรายการอื่นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่าในวนัท าการใดๆ มีลกัษณะเขา้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใชเ้ครื่องมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็น
ว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชภ้ายใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วยทราบ  

กำรพิจำรณำใช้เคร่ืองมือ 

1. Liquidity Fee ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้  

2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด โดยพิจารณา
จากปัจจัยต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ขายทรพัยส์ิน ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายที่ถูกเรียกเก็บจากหลกัทรพัยท์ี่ลงทุน
หรือกองทนุปลายทาง ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพ่ือเสริมสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพื่อเสริมสภาพคล่อง
ของกองทุนรวม ตน้ทุนในการปรบัใชต้ราสารอนุพนัธเ์พ่ือป้องกนัความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อตน้ทุน ค่าใชจ้่าย
ของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือหลักทรพัยท์ี่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการ
ภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลา
และเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

3. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรบัมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิด้วยสูตรการ
ค านวณที่สะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์ินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่สะทอ้น
ตน้ทนุในการซือ้ขายทรพัยส์ินของกองทนุรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถา้มี) และสามารถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง
อ่ืนได ้

4. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ากลบัเขา้กองทุน อย่างไรก็ตาม การใชเ้ครื่องมือนีมี้วตัถุประสงค์
เพ่ือบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้กับผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ยงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนีไ้ม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือสรา้ งผลตอบแทนให้
กองทนุแต่อย่างใด 

5. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้ครื่องมือนี ้เพ่ือส่งผ่านค่าใชจ้่ายที่มีนยัยะส าคญัที่เกิดขึน้จากการท าธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยบางรายไปยงัผูถ้ือหน่วยรายที่
ท  าธุรกรรมนัน้ โดยการท าธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่อง
ของกองทนุรวม 

  



หน้า 19 

        - กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงศรี จ ำกัด       

• กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้Liquidity Fee บริษัทจัดการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกับกองทุน
ปลายทาง   

รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุหลกัหรือตามขอ้มูลที่ไดร้บัจากกองทนุหลกั โดยใชห้ลกัการ best effort และหากทราบว่ากองทุน
หลกัหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ liquidity fee แลว้ บริษัทจัดการจะปรบัปรุงขอ้มูลดังกล่าวในหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม พรอ้มแจง้ใหผู้ถ้ือ
หน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอ่ืนใดที่บริษัทจัดการก าหนด  ทัง้นี ้หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขของเครื่องมือ อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามกองทุนหลกั รวมถึงอาจมีการเพ่ิมเครื่องมืออ่ืนใดในภายหลงั ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลกั และในกรณีที่บริษัทจัดการมีการ
เปลี่ยนกองทุนหลกั อาจส่งผลใหมี้การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขของการใชเ้ครื่องมือ หรือมีการเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดเพิ่มเติมใน
ภายหลงัได ้ 

การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) : 

• กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตรำสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

ด้วยวิธีปฏิบัติ :      Full swing pricing       Partial swing pricing 

รำยละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะก าหนดอตัรา Swing Factor สูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที่
เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดยค านึงถึงประโยชนข์องกองทุนรวมและผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็น
ส าคญั 

2. Swing Factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการ
ภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พ่ือใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ไดแ้ก่ ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายจากการซือ้ขายทรพัยส์ินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไป
จากการซือ้ขายทรพัยส์ิน ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสัดส่วนการลงทุน ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายที่ถูกเรียกเก็บจากหลักทรพัยท์ี่ลงทุนห รือกองทุน
ปลายทาง ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพ่ือเสริมสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพ่ือเสริมสภาพคล่องของกองทุน
รวม ตน้ทุนในการปรบัใชต้ราสารอนุพนัธเ์พื่อป้องกันความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อตน้ทุน ค่าใชจ้่ายของกองทุน
รวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ 

3. Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณ
การภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลา
และเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ไดแ้ก่ สภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทุนถือครอง พอรต์การลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะ
ตลาดของหลักทรพัยท์ี่ลงทุน ปริมาณการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทุนและแนวโนม้การท ารายการ รวมถึงปัจจัยอ่ืน  ๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตที่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวม 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจดัการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพ
คล่องอ่ืนได ้

ข้อสงวนสิทธิ ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมือ 
Swing Pricing ในวนัท าการนัน้ รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหนา้ รายการลงทนุแบบประจ า และรายการอื่นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรา Swing Factor ที่เก็บจริง ไดต้ามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  ซึ่งจะปรบัเพิ่มไม่เกินอตัราสงูสดุที่ระบุ
ไวใ้นโครงการ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทนุที่ช  าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทุนในวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือ swing pricing 
และบริษัทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งการใชเ้ครื่องมือ swing pricing ในวนั
ท าการนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ไดด้  าเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ที่เกี่ยวขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ 
swing pricing ในวนัท าการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละ
รายการซือ้หน่วยลงทนุที่ช  าระดว้ยเช็คที่เรียกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุ   

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่าในวนัท าการใดๆ มีลกัษณะเขา้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใชเ้ครื่องมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็น
ว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชภ้ายใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วยทราบ  
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        - กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงศรี จ ำกัด       

กำรพิจำรณำใช้เคร่ืองมือ 

1. Swing Pricing ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้  

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน เทียบกบัมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิทัง้หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด โดยที่มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของ
กองทุน ค านวณจากมูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วย
ลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการ
ก าหนด 

3. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้ครื่องมือนี ้เพ่ือส่งผ่านค่าใชจ้่ายที่มีนยัยะส าคญัที่เกิดขึน้จากการท าธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยบางรายไปยังผูถ้ือหน่วยรายที่
ท  าธุรกรรมนัน้ โดยการท าธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่อง
ของกองทนุรวม 

• กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกับกองทุน
ปลายทาง   

รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุหลกัหรือตามขอ้มูลที่ไดร้บัจากกองทนุหลกั โดยใชห้ลกัการ best effort และหากทราบว่ากองทุน
หลกัหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ swing pricing แลว้ บริษัทจัดการจะปรบัปรุงขอ้มูลดงักล่าวในหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม พรอ้มแจง้ใหผู้ถ้ือ
หน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอ่ืนใดที่บริษัทจัดการก าหนด  ทัง้นี ้หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขของเครื่องมือ อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามกองทุนหลกั รวมถึงอาจมีการเพ่ิมเครื่องมืออ่ืนใดในภายหลงั ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลกั และในกรณีที่บริษัทจัดการมีการ
เปลี่ยนกองทุนหลกั อาจส่งผลใหมี้การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขของการใชเ้ครื่องมือ หรือมีการเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดเพิ่มเติมใน
ภายหลงัได ้ 

ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

• กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตรำสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

รำยละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะก าหนดอตัรา ADLs สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  

2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด โดยจะอยู่ภายใต้
กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที่มีอ านาจอ่ืน 
ทัง้นี ้การก าหนด ADLs Factor จะค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวขอ้ง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่  และ/หรือ
สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พ่ือใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  ไดแ้ก่ 
ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายจากการซือ้ขายทรพัยส์ินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ขายทรพัยส์ิน 
ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายที่ถูกเรียกเก็บจากหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุหรือกองทุนปลายทาง ตน้ทนุและค่าใชจ้่าย
การท าธุรกรรม REPO เพ่ือเสริมสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพ่ือเสริมสภาพคล่องของกองทุนรวม ตน้ทุนในการปรบัใชต้รา
สารอนุพันธ์เพ่ือป้องกันความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อตน้ทุน ค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภาพ
คล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ 

3. การก าหนด ADLs Threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด  โดยบริษัทจัดการจะค านึงถึงปัจจัยที่
เกี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทนุ  โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช ้ขอ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่  และ/หรือ สมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พ่ือใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  ไดแ้ก่ สภาพคล่องของกองทุนรวม 
สภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทุนถือครอง พอรต์การลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของหลกัทรพัยท์ี่ ลงทุน ปริมาณการท ารายการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุและแนวโนม้การท ารายการ รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวม 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจดัการจะไม่ใช ้ADLs พรอ้มกบั Swing Pricing แต่สามารถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได ้

ข้อสงวนสิทธิ ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมือ 
ADLs ในวนัท าการนัน้ รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหนา้ รายการลงทนุแบบประจ า และรายการอื่นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
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        - กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงศรี จ ำกัด       

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทนุที่ช  าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือ ADLs และบริษัท
จดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใดๆ ที่ไดด้  าเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท าการ
นัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทุนที่ช  าระ
ดว้ยเช็คที่เรียกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุ  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-Dilution Levies – ADLs จากผูท้ี่ท  ารายการซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ หรือขายคืน
หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทก าหนดไว ้รวมถึงบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณา
ก าหนดอตัราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกนัได ้และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ท  ารายการซือ้หน่วยลงทนุและ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ หรือขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจดัการจะก าหนดได้ 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ที่เรียกเกบ็ ซึ่งจะปรบัเพ่ิมไม่เกินอตัราสงูสดุที่ระบไุวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผย
ทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม หรือผ่านทางช่องทางอ่ืนที่บริษัทจดัการก าหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิมใชเ้ครื่องมือนี ้
ใหร้วมทกุค าสั่งท ารายการที่เขา้ข่ายตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดัการไดร้บัมาระหว่างเวลาท าการของวนัที่มีผล 

5. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่าในวนัท าการใดๆ มีลกัษณะเขา้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใชเ้ครื่องมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็น
ว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชภ้ายใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วยทราบ  

กำรพิจำรณำใช้เคร่ืองมือ 

1. การเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้

2. บริษัทจดัการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบกับ
มลูค่าทรพัยส์ินสุทธิทัง้หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด โดยที่มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ ค านวณ
จากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) 
และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) 

ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

3. บริษัทจดัการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดงัต่อไปนี ้

(1)  มลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเขา้ มากกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก  

(2)  มลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเขา้ นอ้ยกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก 

ซึ่งบริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดบัที่ต่างกนั  

4. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ ADLs นี ้ADLs ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ากลบัเขา้กองทนุ อย่างไรก็ตามการใชเ้ครื่องมือนีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือบรรเทาผลกระทบทาง
ลบที่อาจเกิดขึน้กบัผูถ้ือหน่วยที่ยงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เครื่องมือนีไ้ม่ไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือสรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแต่อย่างใด 

5. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้ครื่องมือนี ้เพ่ือส่งผ่านค่าใชจ้่ายที่มีนยัยะส าคญัที่เกิดขึน้จากการท าธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยบางรายไปยงัผูถ้ือหน่วยรายที่
ท  าธุรกรรมนัน้ โดยการท าธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่อง
ของกองทนุรวม  

• กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทนุปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง 

รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุหลกัหรือตามขอ้มูลที่ไดร้บัจากกองทนุหลกั โดยใชห้ลกัการ best effort และหากทราบว่ากองทุน
หลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ ADLs แลว้ บริษัทจัดการจะปรบัปรุงขอ้มูลดังกล่าวในหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม พรอ้มแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วย
ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอ่ืนใดที่บริษัทจัดการก าหนด  ทั้งนี ้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือ อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามกองทุนหลกั รวมถึงอาจมีการเพ่ิมเครื่องมืออ่ืนใดในภายหลงั ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลกั และในกรณีที่บริษัทจัดการมีการ
เปลี่ยนกองทุนหลกั อาจส่งผลใหมี้การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขของการใชเ้ครื่องมือ หรือมีการเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดเพิ่มเติมใน
ภายหลงัได ้ 

2. การก าหนดเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดในการรับค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาทีต่้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

• กองทุนรวมท่ัวไป 

เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องกำรไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่ำเกินกว่ำ : 1,000,000 บาท 

จะต้องแจ้งบริษัทจัดกำรล่วงหน้ำเป็นเวลำ : 5 วนัท าการ 

รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
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        - กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงศรี จ ำกัด       

หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาใช ้Notice period สงูสดุไม่เกิน 5 วนัท าการของกองทนุนัน้ๆ 

2. บริษัทจดัการจะใช ้Notice period ส าหรบัรายการที่มีมลูค่าที่ขายคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนออกเทียบเท่า 1 ลา้นบาท 

3. บริษัทจดัการอาจใช ้Notice period รว่มกบัเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได ้

ข้อสงวนสิทธิ ์

1.  ในกรณีที่มีการใช ้Notice period และมีเหตุที่ท  าใหต้อ้งใชเ้ครื่องมืออ่ืนดว้ย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบตัิกับค าสั่งที่ไดจ้าก Notice period นัน้
เช่นเดียวกับค าสั่งที่ไดต้ามปกติในวนัที่ท  ารายการดว้ย ทั้งนี ้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice period ร่วมกับเครื่องมืออ่ืน ไดแ้ก่ Liquidity Fee, 
Swing pricing, ADLs, Redemption gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ/หรือเครื่องมืออ่ืน ๆ  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลด Notice period ไดต้ามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพ่ิมไม่เกิน Notice period สงูสดุที่ก าหนดไว้
ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ และหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม หรือผ่านทางช่องทางอ่ืนที่บริษัทจัดการ
ก าหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิมใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทุกค าสั่งท ารายการที่เขา้ข่ายตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดการไดร้บัมาระหว่าง
เวลาท าการของวนัที่มีผล  

3. บริษัทจัดการอาจใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนยกเลิกรายการขายคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงัไม่ไดถ้กูน ามาด าเนินการไดต้ามวิธีการที่บริษัทจัดการ
ก าหนด 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่าในวนัท าการใดๆ มีลกัษณะเขา้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใชเ้ครื่องมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็น
ว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชภ้ายใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วยทราบ  

กำรพิจำรณำใช้เคร่ืองมือ 

1. Notice period อาจแตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้  

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
ก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้ขอ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่  และ/หรือสมมติฐาน 
และ/หรือการประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พ่ือใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ ไดแ้ก่ สภาพคล่องของ
กองทุนรวม สภาพคล่องของหลักทรพัยท์ี่กองทุนถือครอง พอรต์การลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของหลักทรพัยท์ี่ลงทุน ปริมาณการท า
รายการซือ้ขายหน่วยลงทนุและแนวโนม้การท ารายการ รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวม 

• กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทนุปลายทางมีการใช ้Notice period บริษัทจดัการสามารถจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบั
กองทนุปลายทางได ้

รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุหลกัหรือตามขอ้มูลที่ไดร้บัจากกองทนุหลกั โดยใชห้ลกัการ best effort และหากทราบว่ากองทุน
หลกัหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ Notice period แลว้ บริษัทจดัการจะปรบัปรุงขอ้มูลดงักล่าวในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม พรอ้มแจง้ใหผู้ถ้ือ
หน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอ่ืนใดที่บริษัทจัดการก าหนด  ทัง้นี ้หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขของเครื่องมือ อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามกองทุนหลกั รวมถึงอาจมีการเพ่ิมเครื่องมืออ่ืนใดในภายหลงั ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลกั และในกรณีที่บริษัทจัดการมีการ
เปลี่ยนกองทุนหลกั อาจส่งผลใหมี้การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขของการใชเ้ครื่องมือ หรือมีการเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดเพิ่มเติมใน
ภายหลงัได ้ 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

• กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ : 5.00 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 

โดยบริษัทจัดกำรจะใช้เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลำ : 30 วนั 

รำยละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะก าหนด Redemption Gate ขัน้ต ่าไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการค านวณที่บริษัท
จดัการก าหนด 

2. บริษัทจัดการจะก าหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 10 วันท าการ ในแต่ละรอบ 30 วนั ตามรายละเอียดวิธีการค านวณที่บริษัทจัดการก าหนด กรณี
กองทนุรวมที่เนน้ลงทนุต่างประเทศ Gate period จะไม่นบัรวมวนัหยดุต่างประเทศหรือวนั Non-Dealing date ที่กองทนุไดก้ าหนดไว ้ 
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        - กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงศรี จ ำกัด       

3. ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณท์ี่ไม่ปกติดว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวนัท าการซือ้
ขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรพัย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า  Gate 
threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด โดยที่มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  ค านวณจาก มูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(switch out) 

4. บริษัทจัดการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสั่งรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช ้Redemption Gate  

5. บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนด Redemption gate และ Gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได ้แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption 
Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานที่ระบไุวใ้นโครงการ 

6. ค าสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกบัค าสั่งรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

7. บริษัทจดัการจะท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ วนัท าการรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทุน ทั้งนี ้เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 
Redemption Gate ที่ประกาศใช ้

8. บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช ้Redemption Gate โดยไม่ชักชา้ โดยวนัที่มีผลเริ่มใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทุกค าสั่งท ารายการที่
เขา้ข่ายตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดัการไดร้บัมาระหว่างเวลาท าการของวนัที่มีผล  

9. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดัการอาจใชร้ว่มกบัเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได ้

ข้อสงวนสิทธิ ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้
ต ่าที่ระบใุนโครงการ ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช ้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ไดแ้ก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลา
ที่ก าหนด การใชเ้ครื่องมืออ่ืนแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้มี) ทั้งนี ้ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได ้บริษัท
จดัการอาจพิจารณายกเลิกค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่คา้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ถกูยกเลิกค าสั่งโดยไม่ชกัชา้ 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมือ 
Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหนา้ รายการลงทนุแบบประจ า และรายการอื่นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

5. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่าในวนัท าการใดๆ มีลกัษณะเขา้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใชเ้ครื่องมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็น
ว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชภ้ายใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วยทราบ  

กำรพิจำรณำใช้เคร่ืองมือ 

1.  Redemption Gate ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้  

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจ
ก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณท์ี่ไม่ปกติดว้ย Gate threshold ได ้

• กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาด าเนินการให้สอดคลอ้งกับ
กองทนุปลายทาง 

รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุหลกัหรือตามขอ้มูลที่ไดร้บัจากกองทนุหลกั โดยใชห้ลกัการ best effort และหากทราบว่ากองทุน
หลกัหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ redemption gate แลว้ บริษัทจัดการจะปรบัปรุงขอ้มูลดงักล่าวในหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทนุรวม พรอ้มแจง้ใหผู้้
ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และ/หรือช่องทางอ่ืนใดที่บริษัทจดัการก าหนด ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของเครื่องมือ อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามกองทุนหลกั รวมถึงอาจมีการเพ่ิมเครื่องมืออ่ืนใดในภายหลงั ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลกั และในกรณีที่บริษัทจัดการมีการ
เปลี่ยนกองทุนหลกั อาจส่งผลใหมี้การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขของการใชเ้ครื่องมือ หรือมีการเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดเพิ่มเติมใน
ภายหลงัได ้ 
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3.   การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังที่รับไว้หรือจะหยุดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) โดย
บริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 5 วนัท าการ 

เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านกังาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่า จ าเป็นตอ้ง
ระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน ์กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์
ก าหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุ น (suspension of 
dealings) ไดด้ว้ยเหตอ่ืุนใดดงัต่อไปนี ้ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

1.  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผูล้งทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เท็จจริง
ดงันี ้

(ก)  บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี  ้

(1)  การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย
ไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2)  การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

(3)  การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสั่งเกี่ยวกบัการยึดหรืออายดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูมี้อ านาจตามกฎหมาย 

(ข)  บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

2.  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเขา้บริหารจัดการกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่ บริษัท
จดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการ
ด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย์  และ
การจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจ้ดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 

บริษัทจัดการจะก าหนดวิธีการค านวณมูลค่าหน่วยลงทนุในกรณีทรพัยส์ินที่กองทนุรวมมีการลงทุนโดยมีนยัส าคญัต่อมลูค่าทรพัยส์ินของกองทุนรวมประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่สมเหตุสมผล เม่ือไดร้บัความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์โดยบริษัทจัดการสามารถใชว้ิธีการค านวณ
มลูค่าหน่วยลงทนุโดยบนัทึกมูลค่าทรพัยส์ินดงักล่าวเป็น 0 และใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วนัที่ไดบ้นัทึกมลูค่าดงักล่าวเป็นผูมี้สิทธิที่จะไดร้บัเงิน
ภายหลงัจากที่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์ินนัน้ได ้ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
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ค ำเตือนเก่ียวกับกำรลงทุนในหน่วยลงทุน 

▪ กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย (“กองทุนไทย”) เนน้ลงทนุในกองทนุหลกัชื่อ BlackRock Long Term Private Capital, SCSp 
ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุน้ของบริษัทที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์(Private Equity) ทั่วโลก โดยเนน้ลงทุนในกลุ่มประเทศในแถบทวีปอเมริกาเหนือ
และยุโรปตะวนัตก โดยไม่จ ากัดอตัราส่วน ซึ่งมีความแตกต่างและมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป อีกทัง้มีสภาพคล่องต ่า ผูล้งทุนอาจสูญเสียเงินตน้หรือไม่
ไดร้บัผลตอบแทนตามที่คาดหวงั กองทนุนีจ้ึงเหมาะกบัผูล้งทนุที่มีความเขา้ใจในหลกัทรพัยป์ระเภทนีเ้ป็นอย่างดี และสามารถรบัผลขาดทนุระดบัสงูไดเ้ท่านัน้ 

▪ กองทุนหลกัจัดตัง้ในลกัษณะหุน้ส่วนจ ากดัความรบัผิดแบบพิเศษ (Special Limited Partnership) และถกูจดัเป็นกองทุนประเภททรพัยส์ินทางเลือกภายใตเ้กณฑ ์
Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) ของประเทศลักเซมเบิรก์ ซึ่งไม่มีการก ากับดูแลเพื่อคุม้ครองนักลงทุนรายย่อย กองทุนนีจ้ึงเหมาะ
ส าหรบันกัลงทนุรายใหญ่ นกัลงทนุสถาบนัเท่านัน้ 

▪ กองทุนหลกัลงทุนในบริษัทที่มีคณุภาพสงูในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่คาดว่าจะใหผ้ลตอบแทนต่อผูถ้ือหุน้อย่างสม ่าเสมอ โดยจะพิจารณาเลือกบริษัทที่เขา้ล งทนุจาก
แหล่งต่างๆ ซึ่งรวมถึงธุรกิจแบบครอบครวัที่ตอ้งการผูร้่วมลงทุนในระยะยาวมากกว่าเจา้ของเงินทุนที่เนน้การเร่งสรา้งความเติบโตใหก้ับธุรกิจ กองทุนที่ลงทุนใน
บริษัทนอกตลาดหลักทรพัย ์(Private Equity Funds) ที่ก าลงัจะยกเลิกการลงทุนใน Portfolio Companies ที่มีรายไดจ้ากการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ บริษัทที่
ตอ้งการขายหุน้ทั้งหมดหรือบางส่วนในบริษัทย่อยที่มีผลก าไรดี และเขา้ลงทุนส่วนนอ้ยในบริษัทที่ตอ้งการเงินทุนระยะยาวจากผูล้งทุนที่มีประสบการณแ์ละเ ปิด
โอกาสใหผู้ล้งทุนเขา้ถือหุน้ส่วนนอ้ยดว้ยการเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่ากรณีปกติ  กลยุทธก์ารลงทุนนีมี้ความยากล าบากในการก าหนดบริษัทที่เหมาะสมต่อการลงทุน 
(Difficulty of Locating Suitable Investment) กองทุนหลกัจึงไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าจะมีจ านวนบริษัทที่เหมาะสมต่อการลงทุนมากเพียงพอส าหรบัให้กองทุน
หลกัน าเงินรว่มลงทุนทัง้หมดไปลงทุนเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคใ์นการลงทุนที่ตั้งไว ้หรือรบัประกันว่ากองทุนหลักจะประสบผลส าเร็จจากการลงทุนในบริษัทเหล่านี ้
โดยทั่วไปจ านวนบริษัทที่เหมาะสมต่อการลงทนุจะขึน้อยู่กบัสภาวะตลาด และในบางกรณีก็ขึน้อยู่กบัภาวการณด์า้นกฎระเบียบหรือการเมืองในขณะนัน้ 

▪ กองทนุหลกัอาจไม่สามารถก าหนดหรือไดม้าซึ่งบริษัทที่จะลงทุนในจ านวนที่เหมาะสม สืบเนื่องจากเป้าหมายของขนาดบริษัทที่ตอ้งการลงทนุที่ก าหนดไวท้ี่ระหว่าง 
500 ถึง 2,000 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ท าใหก้ารลงทนุของกองทุนหลกัมีการกระจายประเภทของทรพัยส์ินและมีสภาพคล่องนอ้ยกว่าการลงทุนทั่วไป อีกทัง้ กองทุน
หลกัลงทุนกระจกุตวัในภมิูภาคอเมริกาเหนือและยุโรป และอาจลงทุนกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ดงันัน้ ผลการด าเนินงานจึ งอาจผันผวน
มากกว่ากองทนุรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทนุ ผูล้งทนุจึงควรพิจารณาความเสี่ยงและการกระจายความเสี่ยงของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเอง  

▪ กองทุนหลกัอาจซือ้หลกัทรพัยท์ี่ถูกก าหนดดว้ยขอ้กฎหมายหรือขอ้จ ากัดใดๆ ในการโอน หรือหลกัทรพัยท์ี่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องรองรบั ดงันัน้ กองทุนหลกัอาจ
ไม่สามารถขายหลกัทรพัยเ์หล่านีเ้พื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดไดภ้ายในระยะเวลาที่ตอ้งการ นอกจากนี ้ราคาตลาด (ถา้มี) ของหลกัทรพัยเ์หล่านี ้ มีแนวโนม้ที่จะผันผวน
มากกว่า และกองทนุหลกัอาจไม่สามารถขายหลกัทรพัยเ์หล่านีใ้นราคาที่เช่ือว่าเป็นราคายตุิธรรมไดใ้นเวลาที่ตอ้งการขาย แมว้่าผูจ้ดัการกองทุนหลกัจะคาดหวงัว่า
หุน้ของบริษัทที่ลงทุนจะสามารถสรา้งรายไดป้ระจ าใหก้บักองทุนหลกัได ้แต่ผลตอบแทนจากเงินลงทนุและการรบัรูก้ าไร (ถา้มี) จากการลงทนุ จะเกิดขึน้ก็ต่อเม่ือมี
การขายหรือ Refinance หุ้นของบริษัทเหล่านั้น แมว้่ากองทุนหลักจะขายหุน้ของบริษัทที่ลงทุนเม่ือใดก็ได ้แต่โดยส่วนใหญ่แลว้การขายหุน้จะใชเ้วลาหลายปี
หลงัจากที่เริ่มลงทนุ การลงทนุในกองทนุนีจ้ึงเหมาะกบัผูล้งทนุที่มีความรูแ้ละประสบการณใ์นการลงทนุที่ไม่มีความจ าเป็นตอ้งพ่ึงพาการลงทนุมีสภาพคล่อง  

นอกจากนัน้ กองทนุหลกัยงัอาจจะลงทนุในหลกัทรพัยท์ี่มิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยห์รือที่มีการซือ้ขายนอกตลาดหลกัทรพัย ์ท าใหห้ลกัทรพัย์เหล่านีมี้สภาพ
คล่องต ่ากว่าหลกัทรพัยท์ี่มีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์อีกทัง้บริษัทผูอ้อกหลักทรพัยท์ี่ไม่มีการซือ้ขายเป็นการทั่วไป ไม่จ าเป็นตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกับ
การเปิดเผยขอ้มลูและการคุม้ครองผูล้งทนุเช่นเดียวกบักรณีของหลกัทรพัยท์ี่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ 

▪ กองทุนหลักมีการลงทุนในหลักทรพัยแ์ละทรพัยส์ินต่างๆ ซึ่งไม่มีมูลค่าตลาดที่สามารถประเมินไดใ้นทันที ในกรณีเช่นนี ้ผูจ้ัดการกองทุนหลักจะก าหนดมูลค่า
ยุติธรรม (Fair Value) ของหลักทรพัยแ์ละทรพัยส์ินเหล่านีด้ว้ยวิธีการพิจารณาอย่างสมเหตุผล ซึ่งขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการ และอาจมีการใชโ้มเดลในการ
ค านวณราคา (Pricing Model) ที่พฒันาขึน้เป็นการภายใน ดงันัน้ การประเมินมลูค่าของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์ินใดๆที่ไม่มีสภาพคล่อง โดยเนือ้แทแ้ลว้จึงขึน้อยู่กับ
ความเห็นส่วนบุคคล และมีความเสี่ยงสูงขึน้จากการที่ขอ้มูลที่ใชใ้นการประเมินมูลค่าหรือที่ใชใ้นการสรา้งโมเดลส าหรบัการค านวณราคาอาจ ไม่ถูกตอ้งหรือมี
ขอ้ผิดพลาด และไม่สามารถรบัประกนัไดว้่ามลูค่าที่ก าหนดขึน้จะเป็นมลูค่าที่แทจ้ริงที่กองทนุหลกัจะไดร้บัเม่ือมีการจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์ินที่ลงทนุไว ้

▪ กองทุน KFLTPC-UI มีสภาพคล่องจ ากัด เนื่องจากเป็นกองทุนที่ไม่เปิดใหซ้ือ้ขายไดทุ้กวนัแบบกองทุนเปิดทั่วไป โดยกองทุนมีการเสนอขายปีละ 4 ครัง้และอาจ
เปลี่ยนแปลงไดใ้นแต่ละปีขึน้กบัสภาพแวดลอ้มการลงทนุในแต่ละขณะของกองทนุหลกั และการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท าไดปี้ละครัง้ หรืออาจรบัซื ้อคืนในจ านวนที่
นอ้ยกว่าที่ผูถ้ือหน่วยประสงคห์รืออาจไม่รบัซือ้คืนเลยในบางปี โดยขึน้กบัดลุยพินิจของกองทุนหลกั ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจก่อนการลงทนุว่าสิทธิในการขายคืน
หน่วยลงทนุมีขอ้จ ากดัอย่างมีนยัส าคญั และไม่มีการรบัประกนัว่ากองทนุหลกัจะสามารถด าเนินการตามค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุได ้

  



หน้า 26 

        - กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงศรี จ ำกัด       

▪ กองทุน KFLTPC-UI และกองทุนหลกัไม่มีก าหนดอายุโครงการ แต่กองทุน KFLTPC-UI อาจเลิกโครงการกองทุนหากกองทุนหลกัเลิกโครงการเม่ือมีเหตุการณ ์LP 
Termination Event หรือ Dissolution Event เกิดขึน้ แมจ้ะมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึน้ หุน้ส่วนไม่จ ากัดความรบัผิด (General Partner) หรือผูแ้ทนผูล้งทุนที่ไดร้บั
การแต่งตั้ง อาจก าหนดใหก้องทุนหลักยังคงถือทรพัยส์ินที่ลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดต่อไปเป็นเวลาอย่างนอ้ยครบรอบ 5 ปีของการจัดตั้งกองทุนหลักหรือ 2 ปี
หลงัจากวนัที่เกิดเหต ุLP Termination Event รวมถึงหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) จะขยายระยะเวลาออกไปได ้แต่จะไม่เกินสองครัง้ ๆ ละหนึ่งปี 
โดยตอ้งไดร้บัความยินยอมล่วงหนา้จากผูล้งทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ทุกราย นอกจากนี ้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ LP Termination 
Event แลว้ หุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) อาจใชดุ้ลยพินิจโดยสมเหตสุมผลก าหนดใหก้องทนุหลกัยงัคงเก็บเงินที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายบริษัทที่
ลงทนุออกไปไวเ้ป็นเงินส ารองเพื่อช าระค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของกองทุนหลกั และช าระหนีส้ินคงคา้งใด ๆ ดงันัน้ ผูถ้ือหน่วยลงทนุจึงไม่สามารถคาดการณไ์ด้
ว่าเม่ือไหร่กองทุนหลกัจะช าระบญัชีและแจกจ่ายทรพัยส์ินที่เกี่ยวขอ้งกับบริษัทที่กองทุนหลกัลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ขยายออกไปหลังจาก ที่เกิดเหตุการณ์ LP 
Termination Event 

LP Termination Event อาจเกิดขึน้ไดจ้ากผู้ถือหน่วยลงทุนหลักตั้งแต่ 67% ขึน้ไปที่ไม่ใช่กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน ส่งหนังสือให้หุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด 
(General Partner) หยุดลงทุนเพ่ิม หรือมีการประกาศจ่าย Liquidity Dividend ติดต่อกนั 3 ปี หรือมีการกระท าอนัมิชอบดว้ยกฏหมาย การฉอ้ฉล โดยกองทุนหลกั 
ผูจ้ดัการกองทนุหลกั กรรมการผูจ้ดัการที่เป็นสมาชิกในทีมการลงทนุ หรือกองทนุหลกัมีการท าผิดสญัญาก่อตัง้หุน้ส่วน (Partnership) อย่างมีนยัยะส าคญั 

Dissolution Event อาจเกิดขึน้ไดเ้ม่ือหุน้ส่วนไม่จ ากัดความรบัผิด (General Partner) ใชด้ลุยพินิจขอเลิกโดยตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูถ้ือหน่วยลงทนุดว้ยเสียง
ส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่จากกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกนั หรือกองทนุหลกัถกูก าหนดใหเ้ลิกตามกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

▪ ในกรณีที่กองทุนหลักเข้าสู่ขั้นตอนการช าระบัญชี ก าหนดระยะเวลาในการจ่ายคืนเงินที่ได้รบัจากการช าระบัญชี (Liquidating Distributions) จะขึน้อยู่กับ
ความสามารถของกองทุนหลกัในการจ าหน่ายทรพัยส์ินเป็นหลกั เนื่องจากทรพัยส์ินที่ลงทุนบางประเภทจ าหน่ายออกไดอ้ย่างยากล าบาก หรือผูถ้ือหน่วยอาจไม่ได้
รบั Liquidating Distributions จ านวนสุดทา้ยเป็นระยะเวลานาน ซึ่งอาจใชเ้วลานานหลายปีก็เป็นได ้ระหว่างช่วงเวลาดงักล่าว ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะยงัคงมีความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียที่มีอยู่ และมูลค่าของส่วนไดเ้สียที่ยังคงเหลืออยู่จะยังคงผันผวนตามมูลค่าของทรพัย์สินที่ลงทุน  นอกจากนี ้กองทุนหลักอาจ
จ าเป็นตอ้งขาย แจกจ่าย หรือจ าหน่าย ทรพัยส์ินที่ลงทนุในช่วงเวลาที่กองทนุหลกัตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบอนัเป็นผลจากการช าระบญัชีก็เป็นได ้

▪ แมว้่าก่อนที่จะเกิดเหตกุารณย์กเลิกกองทุนหลกั หุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) ไดใ้ชค้วามพยายามอย่างสมเหตผุล เพื่อจ่ายประโยชนต์อบแทน
ในรูปของเงินสด แต่ก็อาจจ่ายประโยชนต์อบแทนจากการลงทุนในทรพัยส์ินที่มีสภาพคล่องดว้ยทรพัยส์ินอ่ืน ๆ แทนเงินสดดว้ย ผลประโยชนจ์ากการลงทนุที่จ่ายให้
ในรูปของทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินสดนัน้อาจมีขอ้จ ากัดในการโอนหรือการขายต่อ โดยเฉพาะหลกัทรพัยท์ี่ขาดสภาพคล่องของบริษัทต่าง ๆ อาจก่อใหเ้กิดภาระในการ
ด าเนินงานอย่างมาก นอกจากนี ้การถือครองทรพัยส์ินบางประเภทโดยตรงอาจท าใหผู้ถ้ือตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑใ์นการด าเนินคดีหรือกฎหมายภาษีอากรของรฐั
ที่ทรพัยส์ินเหล่านัน้ตัง้อยู่ ในกรณีที่เป็นการจ่ายประโยชนต์อบแทนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน จะถือว่าไดมี้การขายหลกัทรพัย์หรือทรพัยส์ินอ่ืนเหล่านี ้ณ ราคา
ยตุิธรรมแลว้ และถือว่าไดมี้การน าเงินที่ไดร้บัจากการขายดงักล่าวมาจ่ายใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดร้บัประโยชนต์อบแทนดว้ยทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินสดดงักล่าวแลว้ 

▪ กองทุนมีขอ้ก าหนดในการรบัค าสั่งซือ้และค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหนา้เป็นเวลานานก่อนถึงวันท ารายการจริง โดยวนัท ารายการ (Trade date) ส าหรบัการ
ขายคืนจะเป็นวนัสดุทา้ยของสิน้ไตรมาสที่สอง ไตรมาสที่สาม และไตรมาสสดุทา้ยของแต่ละปี ส่วนวนัท ารายการของการซือ้นัน้ จะเป็นวนัสดุท้ายของแต่ละไตรมาส 
ทัง้นี ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของกองทนุหลกั อีกทัง้กองทนุมีการค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิเป็นไตรมาส โดยจะค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์ิน
สทุธิภายใน 64 วนัถัดจากวนัสิน้ไตรมาสหรืออาจเกินกว่านัน้ ขอ้ก าหนดเหล่านีถู้กก าหนดใหส้อดคลอ้งกับแนวทางปฏิบตัิของกองทนุหลกั ซึ่ งแตกต่างจากกองทุน
รวมทั่วไป ผูล้งทนุควรศกึษาประกาศวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุตามที่บริษัทจดัการก าหนดโดยละเอียดก่อนตดัสินใจลงทนุ 

▪ ในการส่งค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ผูล้งทนุตอ้งส่งค าสั่งรายการซือ้หน่วยลงทนุ พรอ้มทัง้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุล่วงหนา้ก่อนวนัท ารายการในแต่ละรอบโดยใหเ้ป็นไป
ตามประกาศวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการก าหนด และผูล้งทุนจะไม่สามารถยกเลิกการท ารายการดงักล่าวได ้โดยค าสั่งซือ้จะถกูน ามาด าเนินการใน
วนัสดุทา้ยของแต่ละไตรมาส (Trade date) และจะไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุเม่ือกองทนุไดมี้การค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของรอบนัน้ ซึ่งจะค านวณ
และประกาศภายใน 64 วนัถัดจากวนัสิน้ไตรมาสหรืออาจเกินกว่านัน้นับจากวัน trade date ดังนั้น ในช่วงระยะเวลาระหว่างที่ผูล้งทนุส่งค าสั่งซือ้พรอ้มช าระ
เงินค่าซือ้หน่วยลงทุนล่วงหนา้จนถึงก่อนการค านวณมูลทรพัยส์ินสุทธิต่อหน่วย ผูล้งทุนจะยงัไม่ไดร้บัการจัดสรรหน่วยลงทุนเพ่ิมขึน้จนกว่าจะมีการค านวณและ
ประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิต่อหน่วยเสรจ็สิน้แลว้ 

กองทุนหลกัจะมีการแจง้ยอดการเปิดรบัรายการซือ้ รวมถึงวิธีการ เงื่อนไขต่างๆ เป็นรายปี ขึน้กบัดุลยพินิจของกองทนุหลกั ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไม่สามารถลงทุนเพ่ิม
หรือไม่สามารถลงทนุในจ านวนที่ตอ้งการหรืออาจไม่สามารถลงทนุไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

▪ รายการค าสั่งซือ้ และ/หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุที่ผูล้งทนุอาจระบวุนัที่ท  ารายการเป็นวนัใดๆ ที่ไม่เกินกว่าวนัสิน้สดุในการส่งค าสั่งท ารายการในแต่ละรอบ หรือ
อาจระบุวันที่เป็นวันท ารายการ (Trade date) และบริษัทจัดการไดร้บัค าสั่งท ารายการดังกล่าวมาล่วงหนา้หรือภายใน 15.30 น.ของวันสิน้สุดในการรบัค าสั่ง
ล่วงหนา้ในรอบนั้นๆ จะถือว่าเป็นค าสั่งท ารายการเพ่ือน ามาด าเนินการในวนัท ารายการ (Trade date) ในรอบการท ารายการซือ้และ/หรือรายการขายคืนหน่วย
ลงทนุนัน้ 
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▪ ผูถ้ือหน่วยสามารถส่งค าสั่งขายคืนไดเ้พียงปีละหนึ่งครัง้ โดยตอ้งส่งค าสั่งล่วงหนา้มากกว่า 50 วนัโดยประมาณก่อนวนัท ารายการ ณ 30 มิ.ย. ของทุกปี และจะ
ได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 77 วันโดยประมาณนับแต่วันถัดจากวันท ารายการ โดยให้เป็นไปตามก าหนดการท ารายการกองทุน ซึ่งอาจ
เปลี่ยนแปลงไดห้ากติดวนัหยดุต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งหรือดว้ยเหตอ่ืุนใด รวมถึงกองทนุหลกัอาจไม่ไดน้ าค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดไปด าเนินการหากกองทุน
หลกัมีสภาพคล่องไม่เพียงพอหรือรายการค าสั่งขายคืนมีปริมาณมากกว่าที่กองทุนหลักก าหนดไว ้ซึ่งโดยปกติจะไม่เกินรอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของ
กองทุนหลกัในสิน้ปีก่อนหนา้ โดยค าสั่งขายคืนที่เหลือจะถูกน าไปด าเนินการในวนัท าการสิน้ไตรมาสถัด ๆ ไป แต่ไม่เกินรอบปีปฏิทินนั้น ๆ เม่ือครบปีปฏิทินแลว้ 
หากยงัมีค าสั่งขายคืนที่ไม่ถูกน าไปด าเนินการเหลืออยู่ ค าสั่งขายคืนที่เหลือเหล่านัน้จะถูกยกเลิกโดยอตัโนมตัิโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทนุที่บริษัทไดร้บัภายหลงัเวลาที่ก าหนดของวนัที่สิน้สดุการส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุล่วงหนา้ของรอบปีใด  จะถกูยกเลิกในปีนัน้ และไม่มีการน าค าสั่งดงักล่าว
ไปด าเนินการในปีถดัไป ผูถ้ือหน่วยตอ้งส่งค าสั่งขายคืนเขา้มาใหม่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นปีถดัไป 

▪ กองทุนนีมี้ระยะเวลาตัง้แต่การส่งค าสั่งขายคืนล่วงหนา้จนถึงวนัรบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนประมาณ 4 เดือน หรืออาจนานกว่านัน้มากหากรายการขายคืนถูก
เลื่อนไปท ารายการในไตรมาสถดัไป ผูล้งทนุควรศกึษารายละเอียดการท ารายการและเขา้ใจสภาพคล่องของกองทนุก่อนตดัสินใจลงทนุ 

▪ การส่งค าสั่งท ารายการล่วงหนา้เป็นเวลานาน ซึ่งผูล้งทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่สามารถทราบถึงมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน  ณ วันที่ส่งค าสั่งท ารายการได ้ 
ผูล้งทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งรบัความเสี่ยงที่มูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนอาจผันผวนอย่างมีนัยยะส าคญัในช่วงระหว่างวนัที่ยื่ นค าสั่งท ารายการและวนัที่
ด  าเนินการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งนัน้ ๆ  

▪ กองทุนหลกัอาจมีการจ ากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนไวไ้ม่เกินรอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนหลกัในสิน้ปีก่อนหนา้ ซึ่งในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนของ
กองทุนหลกัมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมกันในวนัท าขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่าอตัราที่ก าหนดไวด้ังกล่าว กองทุนหลกัอาจจัดสรรยอดไถ่ถอนเพีย งเท่าที่อตัราที่
ก าหนดไวแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทุกรายที่ส่งรายการไถ่ถอนในสดัส่วนที่เท่ากนั (Prorate basis) ส าหรบัยอดไถ่ถอนส่วนที่เกินอตัราที่ก าหนดไว ้จะถกูน าไปด าเนินการในวนั
ท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในไตรมาสถดัไป  

▪ กองทุนหลกัอาจจ ากดัหรือชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยหากมีเหตุการณผ์ิดปกติที่อาจส่งผลต่อราคา NAV ของกองทุนหลกัและผูถ้ือหน่วยรายอ่ืนใน
กองทนุหลกัอย่างมีนยัยะส าคญั หรือเป็นการไถ่ถอนที่อาจขดัต่อกฏเกณฑต์่างๆที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงเพ่ือใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ารป้องกนัการฟอกเงิน  

▪ กองทุน KFLTPC-UI อาจช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในอตัรารอ้ยละ 95 ของมูลค่าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดที่ผูถ้ือหน่วยจะไดร้บัภายใน 77 วนันับแต่
วนัถดัจากวนัท ารายการ โดยไม่นบัรวมวนัหยดุท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจัดการกองทนุรวม 
และผูป้ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ และส่วนที่เหลือในอตัรารอ้ยละ 5 หรืออาจนอ้ยกว่าก็ได ้กองทุน KFLTPC-UI จะช าระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเม่ือ
ไดร้บัส่วนที่เหลือดงักล่าวจากกองทุนหลกั หลงัจาก 120 วนันับถดัจากวนัสิน้ปีก่อนหนา้หรืออาจนานกว่านัน้เม่ือผูต้รวจสอบบญัชีของกองทุนหลกัไดต้รวจสอบงบ
การเงินของกองทนุหลกัเรียบรอ้ยแลว้ โดยทัง้หมดนีเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของกองทนุหลกั   

▪ ภายใต้หลักเกณฑ์ของ AIFMD ผู้จัดการกองทุนทรพัย์สินทางเลือก หรือ AIFM จะต้องปฏิบัติกับหุ้นส่วนจ ากัดความรบัผิด (Limited Partners) ทุกรายอย่าง 
เป็นธรรม อย่างไรก็ตาม หลักการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม  (Fair Treatment) ไม่จ าเป็นต้องเทียบเท่ากับหลักการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (Equal or Identical 
Treatment) ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขในการลงทุนของหุ้นส่วนจ ากัดความรบัผิด (Limited Partners) รายหนึ่งอาจแตกต่างไปจากอีกรายหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
Partnership, General Partner, AIFM และ/หรือ ผูจ้ดัการการลงทนุสามารถเขา้ท าขอ้ตกลง Letter Agreements กบั หุน้ส่วนจ ากดัความรบัผิด (Limited Partners) 
บางราย ซึ่งจะน าไปสู่การแก้ไข ปรบัปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมขอ้ก าหนดต่าง ๆ ใน Partnership Agreement หรือ Subscription Agreement ใด ๆ (รวมถึง
ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัส่วนไดเ้สียจากการลงทนุ) 

สญัญาก่อตัง้หุน้ส่วน (Partnership agreement) ของกองทุนหลกัอาจมีการแกไ้ข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเง่ือนไขที่ระบุไวใ้นสญัญาก่อตั้ง
หุน้ส่วน ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกองทนุและผูถ้ือหน่วยลงทนุได ้

▪ การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีมิ้ไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังานไดร้บัรองถึงความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสือชีช้วนของ
กองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ 

▪ บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด อาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนเพ่ือบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัท
หลกัทรพัยจ์ัดการกองทนุ กรุงศรี จ ากัด ลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้กับประโยชน์ของกองทนุรวม ทัง้นี ้ผูถ้ือ
หน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามขอ้มลูอ่ืนเพ่ิมเติมไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 
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สิทธิและข้อจ ำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1.   เง่ือนไขทีผู่้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ำจถูกจ ำกัดสิทธิ 

กองทุนนีมี้ขอ้จ ากัดในการใชส้ิทธิออกเสียงในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายได้แลว้ทั้งหมดของ 
กองทุนรวม บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรพัยท์ี่เป็นเจา้ของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกิน
ดงักล่าว 

2.   ข้อมูลกำรถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ำกัดในกำรใช้สิทธิออกเสียงทีมี่แนวโน้มว่ำอำจจะเกิดขึน้ (ถ้ำมี) และช่องทำงกำรตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนกำรถือ
หน่วยลงทุนของบุคคล  

ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดัไดท้ี่เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ www.krungsriasset.com  

3.   วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกัดกำรโอนหน่วยลงทุน 

- บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนอ่ืนที่มิใช่ “ผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ” เวน้แต่ เป็นการโอนทาง
มรดก ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

- ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่อาจโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกา (US Citizen) ได ้ดงันัน้ บริษัทจัดการจะไม่รบั
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหน่ายใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกา 

4.  การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

-  กองทนุรวมนีจ้ะใชร้ะบบไรใ้บส าคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการใหน้ายทะเบียนหนว่ยลงทนุบนัทึกชื่อผูเ้ปิดบญัชีกองทนุใน
ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ  

-  บริษัทจดัการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึ่งไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Confirmation Note) หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ (Passbook) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ โดยใหเ้ป็นไปตามความประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

5.   ช่องทางและวิธีการทีผู่้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการใน
หลักทรัพยข์องบริษัทใดๆ ทีก่องทุนรวมลงทุน 

ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบแนวทางในการใชส้ิทธิออกเสียงและการด าเนินการใชส้ิทธิออกเสียงไดโ้ดยวิธีที่บริษัทจดัการไดเ้ปิดเผยไวท้ี่ส  านกังานของบริษทั
จดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ www.krungsriasset.com  

6.  ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการ
ดังกล่าวของกองทุนรวม 

- ผูล้งทุนสามารถรอ้งเรียนโดยติดต่อกับบริษัทจัดการ โทรศัพท ์0-2657-5757  หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท ์1207 หรือ
ผูด้แูลผลประโยชน ์ - ธนาคารซิตีแ้บงก ์เอ็น. เอ. โทร. 0-2232-2345 

- กองทนุรวมนีมี้นโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเขา้สู่กระบวนการดงักลา่ว ในกรณีที่บริษัทจดัการปฎิบตัิไม่เป็นไป
ตามโครงการจดัการกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวขอ้ง 
อนัมีผลใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทนุรวม ผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสามารถน าขอ้พิพาทเขา้สู่การพิจารณาตามกระบวนการ
อนญุาโตตลุาการของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้

7.  ภูมิล าเนาเพื่อการวางทรัพย ์ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทีไ่ม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทย (ถ้ามี) 

ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการจะอา้งอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็ นภูมิล าเนา เพื่อบริษัท
จดัการจะไดน้ าทรพัยด์งักล่าวไปวางทรพัย ์ณ ส านกังานวางทรพัย ์

 
  

http://www.krungsriasset.com/
http://www.krungsriasset.com/
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        - กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงศรี จ ำกัด       

ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลทีเ่ก่ียวข้องกับกำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม 

1.  บุคคลทีเ่ก่ียวข้องกับกำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม  

• รายชื่อคณะกรรมการของบริษัทจดัการ มี 8 คน ตามรายชื่อดงัต่อไปนี ้

(1) นายพงษ์อนนัต ์ธณตัิไตร (2) นางสภุาพร ลีนะบรรจง 
(3) นายพยงุ ลีวงศเ์จริญ (4) นายฐิติวฒิุ สขุพรชยักลุ 
(5) นางวรรณา ธรรมศิริทรพัย ์ (6) นางสาวจิราพร โพธิ์ไพโรจน ์
(7) นายเทซ ึนาคากาวะ (8) นางสาวกนกวรรณ ศภุนนัตฤกษ ์

• รายชื่อคณะผูบ้ริหารบริษัทจดัการ มี 6 คน ตามรายชื่อดงัต่อไปนี ้

(1) นางสภุาพร ลีนะบรรจง (2) นายนิทิต พกุกะณะสตุ 
(3) นายเอนกพร โพธิทตั  (4) นายประเสริฐ วงศเ์ครือเมฆ 
(5) นายประเสริฐ อ่ิมพรรุจี (6) นายศิระ คล่องวิชา 
  

- จ านวนกองทนุรวมทัง้หมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการ เท่ากบั 146 กองทนุ 

- มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 394,517 ลา้นบาท  

• รายชื่อคณะกรรมการการลงทนุ (investment committee) 

ช่ือ นำมสกุล ต าแหน่ง 

(1) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง กรรมการผูจ้ดัการ 
(2) นายศิระ คล่องวิชา ประธานเจา้หนา้ที่กลุ่มการลงทนุ  
(3) นายวิพธุ  เอือ้อานนัท ์ รองประธานเจา้หนา้ที่กลุ่มการลงทนุ 
(4) นายฑลิต  โชคทิพยพ์ฒันา ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการลงทนุตราสารทนุ 
(5) นายจาตรุนัต ์สอนไว ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการลงทนุต่างประเทศ 
(6) นางสาวพรทิพา  หนึ่งน า้ใจ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการลงทนุตราสารหนี ้
(9) ดร. ฐนิตพงศ ์ ชื่นภิบาล ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายบริหารความเสีย่งดา้นการลงทนุ 
(10) นายธีรภาพ จิรศกัยสกลุ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้ 
(11) นางสาวรมัภารจัน ์ยธุานหสั ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้ 
(12) นางสาวณฐัยา เตรียมวิทยา ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้
(13) นายเอกพจน ์ ภู่วิบลูยพ์าณิชย ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้
(14) นายสาธิต บวัช ู ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ  
(15) นางสาวสาวิณี สขุศรีวงศ ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ  
(16) นายปีติ ประติพทัธิ์พงษ ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ  
(17) นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
(18) นายชศูกัดิ์ อวยพรชยัสกลุ ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ  
(19) นายพงศส์ณัห ์อนรุตัน ์ ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ 
(20) นางสาววรดา ตนัติสนุทร ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ 
(21) นายวชัรินทร ์ดว้งสงัข ์ ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ 
(22) นายเกียรติศกัดิ์  ปรีชาอนสุรณ ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
(23) นางสาวพรชนก รตันรุจิกร ผูช้่วยผูอ้  านวยการ - ฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
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        - กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงศรี จ ำกัด       

• รายชื่อผูจ้ัดการกองทนุ (fund manager) ประวตัิการศึกษา และประสบการณก์ารท างานที่เกี่ยวขอ้งกับการบริหารจดัการกองทุนรวม รวมทัง้หนา้ที่ความ
รบัผิดชอบของผูจ้ดัการกองทนุดงักล่าว 

ช่ือ นำมสกุล ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณก์ำรท ำงำน หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ 
นายฑลิต โชคทิพยพ์ฒันา - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์

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

- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
 

นายสาธิต บวัช ู - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี (การเงิน) (เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บล. ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
- บล. เค จี ไอ จ ากดั (มหาชน) 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 

นางสาวสาวณีิ สขุศรวีงศ ์                  - ปริญญาโท สาขาบญัชี (การเงิน) 
จฬุากรณม์หาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- เจา้หนา้ที่วิเคราะห ์
 

นายปีติ ประติพทัธิ์พงษ์ - ปริญญาโท สาขาการเงิน 
Rochester Institute of Technology, 
New York 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
- เจา้หนา้ที่ฝ่ายลกูคา้บคุคลเเละ
บริการ 

นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์
 
 
 

-ปริญญาโท สาขาการเงิน University 
of Manchester, U.K. 
ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตรแ์ละ
การบญัชี (การเงิน)  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บมจ. ธนาคารทิสโก ้

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
- เจา้หนา้ที่วิเคราะหส์ินเช่ือ 

นายจาตรุนัต ์สอนไว - ปริญญาโท สาขาการเงินและ
การตลาด University of LA VERNE, 
CA, USA 
- Bachelor of Science, Sirindhorn 
International Institute of  
Technology, Thammasat 
University, Thailand 

- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
 
- บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
- Exxon Mobil Limited, U.S.  

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนีแ้ละ
กองทนุรวมต่างประเทศ 
- Investment Product Manager 
- Downstream Coordinator 
 
 

นายชศูกัดิ์ อวยพรชยัสกลุ, 
CFA 

- ปริญญาโท  การเงิน บญัชีและการ
จดัการ (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง) 
Bradford University 
- ปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บลจ. ทิสโก ้จ ากดั 
- บมจ. ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป 

- ผูจ้ดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุและ
กองทนุรวมต่างประเทศ 
- นกัลงทนุสมัพนัธ ์

นายพงศส์ณัห ์อนรุตัน,์ CFA -ปริญญาโท สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(หลกัสตูร
นานาชาติ, โครงการแลกเปลี่ยน
นกัศกึษาที่ Louvain School of 
Management, ประเทศเบลเยี่ยม)  
-ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บมจ. ธนาคารทหารไทย  
 

- ผูจ้ดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารความเสี่ยงดา้น
การลงทนุ 
- ผูจ้ดัการผลิตภณัฑธ์ุรกิจตลาดเงิน 
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ช่ือ นำมสกุล ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณก์ำรท ำงำน หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ 

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

- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
- บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์
 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- นกัวิเคราะหฝ่์ายธุรกิจตลาดทนุ 
- นกัวิเคราะหเ์ศรษฐกิจและตลาดเงิน 

นายวชัรินทร ์ ดว้งสงัข,์ CISA, 
FRM  

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต 
สาขาการเงิน (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
 

- บลจ. เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั - ผูจ้ดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
 

 

• รายชื่อผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Selling agent) 
 

 รำยช่ือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอรโ์ทรศัพท ์

1 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 1572 

2 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จ ากดั 0-2657-5757 

• รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ (Registrar) 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จ ากดั โทรศพัท ์0-2657-5757 

• รายชื่อผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee/ Fund supervisor) 

ธนาคารซิตีแ้บงก ์เอ็น. เอ. โทร. 0-2232-2345 
ทัง้นี ้นอกจากหนา้ที่ตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ฯ ผูด้แูลผลประโยชนย์งัมีหนา้ที่ตามกฎหมายในการรกัษาประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุดว้ย 

• รำยช่ือผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม 

 รำยช่ือผู้สอบบัญชี ทีอ่ยู ่
1 นาย เทอดทอง เทพมงักร บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั  

100/19 ชัน้ที่ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9  
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

2 นางสาว ชมภนูชุ แซ่แต ้
3 นาย ประวิทย ์วิวรรณธนานตุร ์
4 นาย อดุม ธนรูตันพ์งศ ์
5 นางสาว ชตุิมา วงษศ์ราพนัธช์ยั 
6 นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกลุ 
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สรุปอัตรำส่วนกำรลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยำว-ห้ำมขำยผู้ลงทุนรำยย่อย 
 

อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมผู้ออกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญำ (single entity limit) 

 ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

3 หน่วย CIS ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

5 หน่วย private equity ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

6 ตราสารทนุที่จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยท์ัง้ในและตา่งประเทศ ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

7 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

8 ทรพัยส์ินดงันี ้
8.1  ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง หรือศกุกู ที่ผูอ้อกจดัตัง้

ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศที่ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบ
ธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 

8.2  ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง หรือศกุกู ที่ผูอ้อกจดัตัง้
ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรือผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศที่ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

8.3  reverse repo 
8.4  OTC derivatives 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

9 ทรพัยส์ินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบใุนขอ้ 1 – ขอ้ 8 (SIP) ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
 
 

อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมประเภททรัพยสิ์น (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่นิติ
บคุคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักล่าว) 
เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรือคู่สญัญา ดงันี ้
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธนาคารพาณิชย ์
1.3  บริษัทเงินทนุ 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยส์ินที่กองทนุรวมไดร้บัโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สญัญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

-  รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี เวน้แต่เป็นกองทนุ
รวมที่มีอายโุครงการนอ้ยกว่า 1 ปี ใหเ้ฉลี่ยตามรอบอายุ
กองทนุ  

-  อตัราขา้งตน้ไม่ใช่กบักองทนุรวมที่อายโุครงการคงเหลือนอ้ย
กว่าหรือเท่ากบั 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพาะกองทนุรวมที่มีอายุ
โครงการมากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี  

2 หน่วย private equity ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

3 ธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives)   ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4 ธุรกรรมการกูย้ืมเงินเพื่อประโยชนใ์นการจดัการลงทนุ ไม่เกิน 25% ของ NAV 

5 การขายหลกัทรพัยท์ี่ตอ้งยืมหลกัทรพัยม์าเพื่อการส่งมอบ (short sale) ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

หมายเหต ุ: ส าหรบัการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทนุรวม ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั product limit 
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ตำรำงแสดงค่ำใช้จ่ำยทีเ่รียกเก็บจำกผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 
 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม (รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูคา่หนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที่ค  านวณ) 

 อัตรำตำมโครงกำร เรียกเก็บจริง 

1.  ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้หมดทีป่ระมำณกำรได้ ไม่เกิน 4.6545 1.2626 
০ ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 2.1400 1.0700 
০ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.1070 0.0321 
০ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.1605 0.1605 
০ ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาการลงทนุ ไม่มี ไม่มี 
০ ค่าใชจ้่ายในการจดัใหมี้ผูป้ระกนั ไม่มี ไม่มี 
০ ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ไม่เกิน 1.0700  ยงัไม่เรียกเก็บ 
০ ค่าใชจ้่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ 

-  ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
 

 
ตามที่จ่ายจริง และไม่เกิน 1.0700 
ของจ านวนเงินทนุจดทะเบียน 

 
ยงัไม่เรียกเก็บ 

 
-  หลงัการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1.0700  

ของ NAV ถวัเฉลี่ยต่อปี 
ยงัไม่เรียกเก็บ 

০ ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่เกิน 2.2470 - 

2.  ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมที่ประมำณกำรไม่ได้   

০ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้เพ่ือการลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศ หรือค่าใชจ้่าย
ต่างๆ อ่ืนใดที่เกิดขึน้จากการท ารายการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินใน
ต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินใน
ต่างประเทศ หรือ ค่าส่งเอกสารไปต่างประเทศ เป็นตน้ 

ตามที่จ่ายจริง ตามที่จ่ายจริง 

০ ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัช ี ตามที่จ่ายจริง ตามที่จ่ายจริง 

ค่ำใช้จ่ำยทีเ่รียกเก็บจำกผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน  (รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 

 อัตรำตำมโครงกำร เรียกเก็บจริง 

০ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  
 (อตัราของยอดลงทนุต่อรายการ)  

ไม่เกิน 2.00 • ต ่ากว่า 50 ลา้นบาท : 2.00 

• 50 ลา้นบาทขึน้ไป แต่ต า่กว่า 100 ลา้นบาท : 1.75 

• 100 ลา้นบาทขึน้ไป : 1.50 

০ ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เรียกเก็บ 

০ ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ ไม่เกิน 2.00 • ต ่ากว่า 50 ลา้นบาท : 2.00 

• 50 ลา้นบาทขึน้ไป แต่ต า่กว่า 100 ลา้นบาท : 1.75 

• 100 ลา้นบาทขึน้ไป : 1.50 

০ ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เรียกเก็บ 

০ ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย  

หรือ เศษของ 1,000  

ไม่เกิน 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย  

หรือ เศษของ 1,000 

หมำยเหตุ :  

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุขา้งตน้ เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษี
อ่ืนใดแลว้ 
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ข้อมูลอ่ืนๆ  

1.  กำรรับผลประโยชนต์อบแทนเน่ืองจำกกำรทีก่องทุนใช้บริกำรบุคคลอ่ืน (soft commission)  

บริษัทจดัการอาจรบัผลประโยชนต์อบแทนในรูปทรพัยส์ินที่มีมลูค่าเพ่ือกองทนุจากบคุคลที่เป็นผูใ้หบ้ริการอนัเนื่องมาจากการใชบ้ริการของบคุคลดงักล่าวในการ
จดัการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หนังสือเวียน หรือ
หนังสือซกัซอ้มความเขา้ใจ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบนัและที่แกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต ที่เกี่ยวกับการกระท าที่อาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทา งผลประโยชนใ์นการจัดการ
กองทนุและหลกัเกณฑใ์นการป้องกนั ดงัต่อไปนี ้ 
(1)  ผลประโยชนต์อบแทนที่รบัไวน้ัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์ินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและตอ้งเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ  
(2)  ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจ าเป็นเพื่อให้กองทุนได้รบัประโยชน์จากบุคค ลดังกล่าว 

(churning)  
ในการจัดสรรผลประโยชนต์ามวรรคหนึ่งใหแ้ก่กองทุน บริษัทจะกระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ี่อาจมีไวไ้ด้ของกองทุน
นัน้ดว้ย  
ทัง้นี ้กรณีที่บริษัทจดัการมีการรบัผลประโยชนต์อบแทนดงักล่าว บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการรบัผลประโยชนด์งักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัชีหรือ
รอบระยะเวลาหกเดือนดว้ย  

2.  ข้อก ำหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมำยภำษีต่ำงประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกาไดอ้อกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใชว้นัที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดใหส้ถาบันการเงินที่ไม่ใช่สญัชาติอเมริกันนอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ 
FFI) รายงานขอ้มลูเกี่ยวกบับญัชีของบุคคลที่อยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกัน ผูซ้ึ่งมีถิ่น
ที่อยู่ถาวรในสหรฐัอเมริกา และผูซ้ึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไวก้ับ FFI นั้น นอกจากนีย้ังปรากฏดว้ยว่าในปัจจุบันมีรฐับาลในหลาย
ประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะที่คลา้ยคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า 
“กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง”)  
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมี
หนา้ที่ตอ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี่ FATCA ก าหนด หนา้ที่ในการตรวจสอบ
ขอ้มูลลูกคา้เพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกคา้กับประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึงหนา้ที่ในการก าหนดใหลู้กคา้บางประเภทตอ้งจัดท าเอกสารยืนยันตนตาม
หลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้  
ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign 
Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบที่ส  าคญัในสองกรณี คือ  
(1)  ตอ้งถูกหกัเงินในอตัรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชนห์รือเงินจากการขายทรพัยส์ินทางการเงินในประเทศสหรฐัอเมริกา (เงิน

ลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมตน้ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงินลงทุนทางออ้มในทรพัยส์ินทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกา (Pass-
thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA 
ก าหนดใหส้ถาบันการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน ผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน) มีหนา้ที่ด  าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อนช าระให้กับกองทนุรวมที่เป็น 
NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน และผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ที่เขา้ร่วมผูกพันตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธท์างธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัท
จดัการ ซึ่งอาจท าใหก้องทนุรวมไม่สามารถด าเนินการลงทนุต่อไปได ้และ/หรือด าเนินการลงทนุไดอ้ย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน
ไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดอี้กต่อไป  

เพ่ือมิใหบ้ริษัทจดัการและกองทนุรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจดัการและกองทุน
รวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง และเพ่ือใหบ้ริษัทจดัการและกองทุนรวม
สามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัภายใตข้อ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งได ้บริษัทจัดการและกองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกับ
การปฏิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน และผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดงันี ้ 
(1)  รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุที่เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งก าหนด) ใหค้  ายินยอมบริษัท

จดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าส่งขอ้มลู (เช่น ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีของสหรฐัอเมริกา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จ านวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ไดร้บั เป็นตน้) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหก้ับหน่วยง านของรฐัทั้งในและ
ต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  

(2)  รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุน าส่งขอ้มลู เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพ่ิมเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสูจนท์ราบความเกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมริกา เช่น หนงัสือ
แสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการใหข้อ้มูลตามหวัขอ้ที่ก าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือการแจง้
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        - กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงศรี จ ำกัด       

ปรบัปรุงขอ้มูลเม่ือขอ้มูลที่เคยใหไ้วมี้การเปลี่ยนแปลง เป็นตน้ รวมถึงน าส่งหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเขา้รว่มใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง 
(ในกรณีที่เป็นลกูคา้สถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว  

(3)  ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  
เพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพ่ือใหก้องทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบัประโยชนเ์พ่ิมขึน้
หากมีการด าเนินการที่สอดคลอ้งกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายใน
ระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม 
โดยถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่าวรบัทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจง้นีแ้ลว้ และ/หรือไดด้  าเนินการตามขอ้ตกลงที่ไดร้ะบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี  
(1)  ไม่รบัค าสั่งซือ้/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่าว  
(2)  ระงบัหรือหยดุใหบ้ริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่าว  
(3)  ด าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายไดเ้งินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช  าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนรายนัน้ได ้เพื่ อใหส้อดคลอ้งกับ

เกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย  
(4)  ด าเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าใหก้องทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พ่ิมขึน้ หากมีการด าเนินการที่สอดคลอ้ง

กบักฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งขา้งตน้  
การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพ่ือหลีกเลี่ยงมิใหบ้ริษัทจดัการและกองทนุมี
การด าเนินการที่ไม่สอดคลอ้งขอ้บังคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งอนัจะท าใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคาร
ตามที่กล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึ่งในทางปฏิบตัิบริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือเป็นบคุคล
ตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งก าหนด)เท่านัน้  
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการไดส้งวนสิทธิไวข้า้งตน้ บริษัทจัดการ (รวมถึงผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง) 
จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งขอ้มลูของผูถ้ือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอ่ืนใดที่ราชการก าหนด โดยไม่
จ าเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

3.  บริษัทจัดการจะมีวิธีปฏิบตัิและ/หรือวิธีด าเนินการดงัต่อไปนี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามกฏเกณฑข์องกองทนุหลกั โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือ
หน่วยลงทนุแลว้  

ในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่ามีผูถ้ือหน่วยลงทนุรายใด ถือครองหน่วยลงทุนตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุน บริษัท
จดัการจะรายงานการถือครองหน่วยลงทุนดงักล่าว และน าส่งขอ้มูลส่วนตวัหรือขอ้มูลอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งของผูถ้ือหน่วยลงทุนไปยงัผูมี้อ านาจหนา้ที่ของกองทุนหลกั
โดยพลัน ซึ่งไดแ้ก่ ชื่อ ประเภทของผูล้งทุน แหล่งที่มาของเงินลงทุน (เช่น รายได ้หรือเงินสะสม เป็น ตน้) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง รวมถึงผูถ้ือหน่วยลงทนุจะตอ้งน าส่งเอกสารหลกัฐานแสดงที่อยู่ของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ออกโดยหน่วยงานหรือองคก์รอ่ืนที่เช่ือถื อไดซ้ึ่งมิใช่บริษัทจดัการ 
(เช่น บิลค่าสาธารณูปโภค บิลค่าโทรศพัท ์บิลบตัรเครดิต ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งแสดงที่อยู่เดียวกันกับบตัรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เป็นตน้) และ/หรือ
ขอ้มลูอ่ืนใดที่เกี่ยวกบัผูถ้ือหน่วยลงทนุตามที่กองทนุหลกัรอ้งขอ ใหก้บับริษัทจดัการ ทัง้นี ้กองทนุหลกัอาจส่งต่อขอ้มลูดงักล่าวให้กบัหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง
หรือก ากบัดแูลกองทนุหลกั พนกังานเจา้หนา้ที่ ศาล หรือ ตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวขอ้ง โดยถือว่าไดร้บัการยินยอมจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้  

อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑเ์กี่ยวกับการรายงานหรือน าส่งขอ้มูลส่วนตวัของผูถ้ือหน่วยลงทุนขา้งต้น ใหก้ับผูมี้อ านาจ
หนา้ที่ของกองทนุหลกั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑห์รือวิธีการของกองทนุหลกัในภายหลงั (ถา้มี) ซึ่งจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ 
โดยปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ ทัง้นี ้หากผูถ้ือ
หน่วยลงทุนรายใดปฏิเสธการใหข้อ้มูลหรือเอกสารเพิ่มเติมตามที่กองทุนหลกัรอ้งขอภายในเวลาที่เหมาะสมตามแต่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมค วร หรือมี
พฤติกรรมเขา้ข่ายและ/หรือมีความผิดตามกฎหมายอนัมีผลท าใหบ้ริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์องกองทุนหลกัได ้จะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนมี
เจตนากระท าผิดเงื่อนไขตามที่ระบุไวใ้นโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือหยุดใหบ้ริการและด าเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วย
ลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบและใหค้วามยินยอมแก่บริษัทจดัการไวล้่วงหนา้ อีกทัง้ ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะไม่สามารถน า
เร่ืองดงักล่าวมาใชเ้ป็นสิทธิเรียกรอ้งความเสียหายจากเหตดุงักล่าวจากบริษัทจดัการไดแ้ต่อย่างใด 
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