
 

 

 

 

 

             

             

             

        

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

กองทุนนี�ไม่ถูกจาํกัดความเสี�ยงด้านการลงทุนเช ่นเดียวกับกองทุนรวมทั�วไป    () 
จึงเหมาะกับผู้ลงทุนท ี�ร ับผลขาดทุนระดับสูงได้เท ่านั�น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กองทุนเปิดกรุงศร ีโกลบอลไพรเวทอ ิควิตี �-ห ้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
Krungsri Global Private Equity fund-Not for Retail Investors  

(KFGPE-UI) 
 

กองทนุรวมทร ัพยส์นิทางเลือก 

กองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) 

กองทนุรวมท ี�เน ้นลงท ุนแบบมีความเสี�ยงต่างประเทศ 

หนังสือชี�ชวนส่วนสรุปข ้อมูลสาํคัญ 

บลจ.กรุงศร ี จาํกัด 
การเข ้าร ่วมการต่อต้านทุจร ิต :  
ได้ร ับการร ับรอง CAC 

คุณกาํลังจะลงทุนอะไร? 

กองทนุรวมนี�เหมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 

สัดส่วนของประเภททร ัพยส์ินท ี�ลงท ุน 

ค่าธรรมเน ียม 

ข ้อมูลอ ื�นๆ  

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช ่การฝากเงนิ 

ผลการดาํเนินงาน  

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั!น 

กองทุนรวมที#มีความเสี#ยงสูงหรือมีความซับซ้อน 

iPO: วนัที� 1 – 7 มีนาคม 2565  ขอ้มลู  ณ วนัที� 3 กมุภาพนัธ ์2565 

*** กองทนุนี!ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมตัิจัดตั!งและจัดการกองทุนรวมจาก ก.ล.ต. (ข้อมูล ณ วันที# 3 กุมภาพันธ์ 2565) 



 

*กองทุนนี�ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติจัดตั�งและจัดการกองทุนรวมจาก ก.ล.ต.(ข้อมูล ณ วนัที! 3 กุมภาพันธ์ 2565)*        1 

  

 

 

(1)  นโยบายการลงทุน   

 กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี --หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย: จะนาํเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศชื�อ Schroder GAIA II Global Private Equity Fund, Class C Accumulation USD (กองทุนหลกั) 
ซึ�งบริหารจดัการโดยบริษัท Schroder Investment Management (Europe) S.A. โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 

 กองทุน Schroder GAIA II Global Private Equity Fund (กองทุนหลัก): กองทุนหลักอยู่ภายใตก้ารกาํกับดูแลโดย 

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ภายใตก้ฎหมายของประเทศลกัเซมเบิรก์  ซึ�งมีนโยบาย
ลงทุนในความมีส่วนไดเ้สียจากความเป็นเจา้ของ (Equity Interests) ของบริษัทที�ไม่ไดจ้ดทะเบียนซื -อขายในตลาด
หลกัทรพัย ์(Private Equity) ทั�วโลก  ทั-งนี - กองทนุหลกัจะลงทนุใน private equity ที�มีกลยทุธก์ารลงทนุในลกัษณะของ
การใหเ้งินลงทุนแก่บริษัทที�อยู่ในช่วงเริ�มตน้กิจการ (Venture Capital) การใหเ้งินลงทนุเพื�อขยายกิจการในบริษัทที�อยู่
ในช่วงเติบโต (Growth Capital) และการร่วมทุนในลักษณะการเขา้ซื -อกิจการในบริษัทที�มีความมั�นคงแลว้ (Buyout)  
นอกจากนี- กองทนุหลกัอาจลงทนุโดยตรงหรือโดยออ้มก็ได ้และอาจมีการกูย้ืมเงินเพื�อการลงทนุไม่เกินรอ้ยละ 30 ของ
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 

 กองทุนไทยอาจลงทุนในตราสารหนี -ที�มีอ ันดับความน่าเชื�อถือตํ�ากว่าที�สามารถลงทุนได ้(Non - Investment 
Grade) หรือตราสารหนี -ที�ไม่ไดร้บัการจัดอนัดับความน่าเชื�อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสาร
ดังกล่าวเมื�อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินรอ้ยละ 20 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน 
นอกจากนี- กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที�ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์(Unlisted Securities) 
และตราสารที �ม ีส ัญญาซื -อขายล ่วงหนา้แฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหล ัก เกณฑที์ �สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

 บริษัทจดัการอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซื -อขายล่วงหนา้เพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงิน และ/หรือ
เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยขึ -นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จดัการ ทั-งนี- จะมีอตัราส่วนการลงทนุเพื�อ EPM สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 

 กองทนุไทยจะไม่ทาํธุรกรรมการขายหลกัทรพัยที์�ตอ้งยืมมาเพื�อการส่งมอบ (Short Sale) ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญา
ซื -อคืน (Repurchase Agreement) และการกูย้ืม เวน้แต่การกูย้ืมเพื�อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมตามที�
กาํหนดไวใ้นโครงการจดัการเท่านั-น 

 บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนาคตใหเ้ป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที�มีการลงทุนโดยตรงในตราสารและ/หรือหลกัทรพัยต์่างประเทศ หรือ
สามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทาํให้ระดับความเสี�ยงของการลงทุน (Risk 
Spectrum) เพิ�มขึ -น ทั-งนี- ใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนซึ�งขึ -นอยู่กับสถานการณต์ลาด โดยเป็นไปเพื�อ
ประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทนุ 

 กองทุนมีประมาณการผลตอบแทนภายใตส้ถานการณเ์ชิงลบอย่างมกที�สุด (Worst Case Scenario) จากการที�
กองทุนไทยมีการลงทุนในสัญญาซื -อขายล่วงหนา้ (derivatives) เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ไม่
เกินรอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 กองทุนหลักอาจทาํธุรกรรมการขายหลักทรัพยที์�ไม่มีอยู่ในครอบครอง (Short Sale) ไม่เกินรอ้ยละ 50 ของมูลค่า
ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุหลกั 

 กองทนุหลกัจะไม่ทาํธุรกรรมต่อไปนี-ไดแ้ก่ ธุรกรรมสญัญาซื -อขายล่วงหนา้ (Derivatives) ธุรกรรมการขายหลกัทรพัยที์�
ตอ้งยืมมาเพื�อการส่งมอบ (Short Sale) และธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื -อคืน (Repurchase Agreement) 

(คุณสามารถศึกษาข ้อมูลกองท ุนหลักได้จาก https://www.schroders.com/en/uk/) 
   

คุณกาํลังจะลงทุนอะไร?  
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(2)  กลยุทธใ์นการบร ิหารจัดการลงทุน 

 กองทุนนี-มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคลื�อนไหวตามกองทุนหลกั โดยกองทนุหลกัมุ่งหวงัใหเ้งินลงทุนเติบโตในระยะยาว
โดยเนน้การรว่มลงทนุในบรษิัทที�ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Private Equity) ทั�วโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กองทุนรวมนี�เหมาะกับใคร?  

กองทุนรวมนี�ไม่เหมาะกับใคร 
 ผูล้งทนุที�เนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจาํนวนเงินที�แน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยู่ครบ 

ทาํอย่างไรหากยังไม่เข ้าใจนโยบาย และความเสี�ยงของกองทุนนี� 
 อ่านหนงัสือชี -ชวนฉบบัเต็ม  หรือสอบถามผูส้นบัสนุนการขายและบริษัทจดัการ  
 อย่าลงทุนหากไม่เข ้าใจลักษณะและความเสี�ยงของกองทุนรวมนี�ด ีพอ 

 

 ผูล้งทุนที�มีความเขา้ใจในลกัษณะที�สาํคัญ ความเสี�ยง และผลตอบแทนของ private equity เป็นอย่างดี 
และสามารถรบัความผันผวนของราคาของหน่วย private equity ที�กองทุนหลักไปลงทุน ซึ�งอาจปรบัตัว
เพิ�มสูงขึ -น หรือลดลงตํ�ากว่ามลูค่าที�ลงทนุและทาํใหข้าดทนุได ้

 ผูล้งทนุสถาบนัและผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษที�มีคณุสมบติัเป็นไปตามเกณฑเ์ท่านั-น 



 

*กองทุนนี�ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติจัดตั�งและจัดการกองทุนรวมจาก ก.ล.ต.(ข้อมูล ณ วนัที! 3 กุมภาพันธ์ 2565)*        3 

 

 

 

คาํเตือนท ี�สาํคญั  

 กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี --หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (“กองทุนไทย”) จะเนน้ลงทุนในกองทนุหลกัชื�อ Schroder 
GAIA II Global Private Equity Fund ซึ�งมีนโยบายลงทุนในความมีส่วนไดเ้สียจากความเป็นเจา้ของ (Equity Interests) ของ
บริษัทที�ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์(Private Equity) ทั�วโลก โดยไม่จาํกัดอัตราส่วน ซึ�งมีความแตกต่างและมี
ความเสี�ยงมากกว่ากองทุนรวมทั�วไป อีกทั-งมีสภาพคล่องตํ�า ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินตน้หรือไม่ไดร้ับผลตอบแทนตามที�
คาดหวงั กองทุนนี-จึงเหมาะกับผูล้งทุนที�มีความเขา้ใจในหลกัทรพัยป์ระเภทนี-เป็นอย่างดี และสามารถรบัผลขาดทุนระดบัสงู
ไดเ้ท่านั-น 

 กองทุนไทยอาจลงทุนในตราสารที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือตํ�ากว่าอนัดบัที�สามารถลงทุนได ้(non-investment grade) และ/
หรือที�ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื�อถือ (unrated) และ/หรือหลักทรัพยที์�มิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์(Unlisted 
Securities) ผูล้งทนุอาจมีความเสี�ยงสงูขึ -นจากการไม่ไดร้บัชาํระคืนเงินตน้และดอกเบี -ย 

 กองทนุไทยและ/หรือกองทนุหลกัอาจทาํสญัญาป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินโดยขึ -นอยู่กบัดลุยพินิจของบรษิทั
จัดการและ/หรือผูจ้ัดการกองทุนหลัก ซึ�งอาจมีตน้ทุนสาํหรบัการทาํธุรกรรมฯ โดยทาํใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากตน้ทุนที�เพิ�มขึ -น และในกรณีที�ไม่ไดท้าํสญัญาป้องกนัความเสี�ยงฯ ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรือไดร้บัผลกาํไรจากอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินหรือไดร้บัเงินคืนตํ�ากว่าเงินลงทนุเริ�มแรกได ้

 กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลกัอาจลงทุนในหรือมีไวซ้ึ�งสญัญาซื -อขายล่วงหนา้เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ 
และกองทุนไทยอาจลงทุนในตราสารที�มีสัญญาซื -อขายล่วงหน้าแฝง จึงมีความเสี�ยงมากกว่ากองทุนรวมที�ลงทุนใน
หลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง เนื�องจากใชเ้งินลงทุนในจาํนวนที�นอ้ยกว่าจึงมีกาํไร/ขาดทุนสงูกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งอิง
โดยตรง 

 กองทุนอาจลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ�ง และ/หรือในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ�ง ดังนั-น ผลการ
ดาํเนินงานจึงอาจผันผวนมากกว่ากองทุนรวมทั�วไปที�มีการกระจายการลงทุน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาความเสี�ยงและการ
กระจายความเสี�ยงของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเอง และขอ้มลูในหนงัสือชี -ชวนใหเ้ขา้ใจก่อนตดัสินใจซื -อหน่วยลงทนุ 

 กองทุนไทยมีสภาพคล่องจาํกัด โดยมีการรบัซื -อคืนหน่วยลงทุนไตรมาสละครั-ง และตอ้งแจง้ล่วงหนา้ภายในวันที� 30 ของ
เดือนที�สิ -นไตรมาสก่อนหนา้ โดยรวมช่วงระยะเวลาตั-งแต่การแจง้ล่วงหนา้จนถึงการไดร้บัเงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนจะใช้
เวลากว่า 4 เดือน ซึ�งเป็นไปการกาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบตัิของกองทนุหลกั ผูล้งทนุควรวางแผนสภาพคล่องของ
ตนเองใหส้อดคลอ้งกบัสภาพคล่องของกองทนุก่อนตดัสินใจลงทนุ 

 กองทุนหลกัอาจมีขอ้จาํกดัและสงวนสิทธิในการปิดรบัเงินลงทนุใหม่หรือเงินลงทุนเพิ�ม เมื�อกองทุนหลกัพิจารณาแลว้เห็นว่า
การปิดรบัเงินลงทุนใหม่หรือเงินลงทุนเพิ�มดงักล่าวเป็นประโยชนส์งูสดุต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน เหตุการณที์�กองทุนหลกัเห็นว่า
ควรปิดรบัเงินลงทนุใหม่หรือเงินลงทุนเพิ�ม เช่น กองทนุหรือชนิดของหน่วยลงทนุใดๆ ของกองทนุมีขนาดมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ
เพิ�มขึ -นจนถึงระดบัที�อาจก่อใหเ้กิดความยากลาํบากในการบริหารจดัการใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ หรือเมื�อเงินลงทุนใหม่หรือ
เงินลงทนุเพิ�มที�เขา้มาในกองทุนจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกองทุน เป็นตน้ นอกจากนี- กองทุนหลกัสงวนสิทธิ
ในการปิดรบัเงินลงทุนใหม่หรือเงินลงทุนเพิ�มดงักล่าว รวมถึงการเปิดรบัเงินลงทุนใหม่หรือเงินลงทุนเพิ�มในภายหลงั โดยไม่
จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบล่วงหนา้ ดงันั-น ขอ้จาํกัดดงักล่าว อาจส่งผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนไดอ้ย่าง
ต่อเนื�องทุกเดือน หรือไม่อาจลงทนุในจาํนวนที�ตอ้งการได ้

 กองทุนหลักอาจมีการจาํกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในวนัทาํการซื -อขายใดไวไ้ม่เกินรอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิของ
กองทุนหลกัในไตรมาสก่อนหนา้ ซึ�งในกรณีที�ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมกนัในวนัทาํการ
ซื -อขายใดเกินกว่าอตัราที�กาํหนดไวด้งักล่าว กองทนุหลกัอาจจดัสรรยอดไถ่ถอนเพียงเท่าที�อตัราที�กาํหนดไวแ้ก่ผูถื้อหน่วยทุก
รายที�ส่งรายการไถ่ถอนในสัดส่วนที�เท่ากัน (Prorate basis) สาํหรับยอดไถ่ถอนส่วนที�เกินอัตราที�กาํหนดไว ้จะถูกนาํไป
ดาํเนินการในวนัทาํการรบัซื -อคืนหน่วยลงทุนในไตรมาสถดัไป โดยกองทนุหลกัจะแจง้ผูถื้อหน่วยใหท้ราบถึงรายการไถ่ถอนที�
ถกูเลื�อนออกไปนี-ในวนัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ?  
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 กองทุนหลกัอาจเลื�อนการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนออกไปสงูสดุไม่เกิน 30 วนัทาํการจากกาํหนดวนัชาํระเงินค่าขาย
คืนปกติ หากมีสถานะการณผิ์ดปกติเกิดขึ -น เช่น การจาํกัดการนาํเงินกลับเขา้/ออกนอกประเทศ การควบคุมของตลาด
หลกัทรพัยที์�เกี�ยวขอ้ง หรือเหตกุารณอื์�นใดที�ส่งผลใหก้องทนุหลกัมีสภาพคล่องไม่เพียงพอในการนาํมาชาํระค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุไดท้นัตามกาํหนด 

 ในกรณีที�เกิดเหตุการณไ์ม่ปกติ เช่น ตลาดซื -อขายหลกัทรพัยที์�กองทุนหลกัลงทุนไม่สามารถเปิดทาํการซื -อขายไดต้ามปกติ 
หรือหลกัทรพัยที์�กองทนุหลกัลงทนุถกูระงบัการซื -อขาย หรือเกิดเหตกุารณไ์ม่ปกติที�อยู่นอกเหนือการควบคมุของกองทุนหลัก 
กองทุนหลกัอาจระงบัหรือเลื�อนการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ การเสนอขาย การสบัเปลี�ยน และการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
เป็นการชั�วคราวได ้จึงอาจส่งผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุไดร้บัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าที�กาํหนดไว ้ ทั-งนี - กองทนุ
หลักอาจไม่รับรายการซื -อหรือรายการไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือทั-งสองประเภทของรายการในระยะเวลา 12 เดือน หาก
ผูจ้ดัการกองทนุพิจารณาแลว้ว่าการกระทาํดงักล่าวเป็นประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหน่วยลงทุน โดยในช่วงเวลาดงักล่าว จะไม่มี
การคาํนวณและประกาศมลูค่าหน่วยลงทนุ 

 เนื�องจากกองทุนหลักมีขอ้กาํหนดในการส่งคาํสั�งซื -อหน่วยลงทุนล่วงหนา้ อีกทั-งวนัคาํนวณและประกาศมลูค่าหน่วยลงทุน 
รวมถึงวนัที�ชาํระเงินค่าซื -อหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัจะมีระยะเวลาที�มากกว่ากองทุนรวมทั�วไป ขอ้กาํหนดดงักล่าวอาจ
ส่งผลใหผ้ลการดาํเนินงานของกองทนุไทยและกองทนุหลกัมีความแตกต่างกนัมากกว่ากองทนุรวมฟีดเดอรท์ั�วไป 

 เนื�องจากกองทนุหลกัเนน้ลงทนุใน Private Equity กองทุนหลกัจึงอาจมีความเสี�ยงต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการลงทนุในบรษิัทที�
อยู่ในระยะเริ�มตน้ซึ�งอาจขาดประสบการณ์หรือความรูค้วามสามารถในดา้นการบริหารจัดการ และมีเงินทุนไม่เพียงพอ
สาํหรบัค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน การวิจยัและการพฒันา อีกทั-งเทคโนโลยีของบริษัทเหล่านั-นอาจยงัไม่ไดร้บัการทดสอบ 
ปัจจยัเหล่านี-ทาํใหผู้อ้อกหลกัทรพัยใ์นระยะเริ�มตน้มีแนวโนม้ที�จะลม้เหลวในดา้นการดาํเนินงานและการเงิน ซึ�งมีผลในทางลบ
ต่อความอยู่รอดของผูอ้อกหลกัทรพัยท์ั-งในระยะสั-นและระยะยาว 

 กรณีกองทุนหลกัไม่สามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นหรือถอนตวัจากการลงทนุไดส้าํเร็จในเวลาหรือราคาที�ตอ้งการ เพื�อคืนเงินตน้
และ/หรือจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่กองทนุไทยภายในระยะเวลาที�เหมาะสม อาจส่งผลใหผู้ล้งทนุสญูเสียเงินตน้และผลตอบแทน
ตามที�คาดหวงัได ้

 กองทุนมีขอ้กาํหนดในการรบัคาํสั�งซื -อและคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหนา้เป็นเวลานานก่อนถึงวนัทาํรายการจริง โดยวนั
ทาํรายการจะเป็นวนัทาํการสดุทา้ยของแต่ละเดือน (Trade date) อีกทั-ง กองทุนมีการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิเป็นราย
เดือน โดยจะคาํนวณและประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิภายในเดือนถัดไป ข้อกาํหนดเหล่านี-ถูกกาํหนดให้สอดคลอ้งกับ
แนวทางปฏิบตัิของกองทุนหลกั ซึ�งแตกต่างจากกองทุนรวมทั�วไป ผูล้งทุนควรศึกษาประกาศวนัทาํการซื -อขายหน่วยลงทุน
ตามที�บรษัิทจดัการกาํหนดโดยละเอียดก่อนตดัสินใจลงทนุ 

 ในการส่งคาํสั�งซื -อหน่วยลงทนุ ผูล้งทนุตอ้งส่งคาํสั�งรายการซื -อหน่วยลงทนุ พรอ้มทั-งชาํระเงินค่าซื -อหน่วยลงทนุล่วงหนา้ก่อน
วนัทาํรายการในแต่ละเดือนโดยใหเ้ป็นไปตามประกาศวนัทาํการซื -อขายหน่วยลงทนุที�บรษิัทจดัการกาํหนด และผูล้งทนุจะไม่
สามารถยกเลิกการทาํรายการดงักล่าวได ้โดยคาํสั�งซื -อจะถูกนาํมาดาํเนินการในวนัทาํการสดุทา้ยของแต่ละเดือน (Trade 
date) และจะไดร้บัการจัดสรรหน่วยลงทุนเมื�อกองทุนไดม้ีการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิต่อหน่วยของเดือนนั-น ซึ�งจะ
คาํนวณและประกาศภายในเดือนถัดไปนบัจากวนั trade date ดงันั-น ในช่วงระยะเวลาระหว่างที�ผูล้งทุนส่งคาํสั�งซื -อพรอ้ม
ชาํระเงินค่าซื -อหน่วยลงทุนล่วงหนา้จนถึงก่อนการคาํนวณมลูทรพัยส์ินสทุธิต่อหน่วย ผูล้งทุนจะยงัไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วย
ลงทนุเพิ�มขึ -นจนกว่าจะมีการคาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิต่อหน่วยเสรจ็สิ -นแลว้ 

 กองทนุรวมนี-ลงทนุกระจกุตวัในภูมิภาคยโุรปและอเมรกิาเหนือ ผูล้งทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี�ยงของพอรต์การ
ลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 
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ปัจจัยความเสี�ยงท ี�สาํคัญ 

1.  ความเสี�ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) 

ความผนัผวนของผลการ
ดาํเนินงาน (SD) 

 

 

 

2.  ความเสี�ยงจากการลงท ุนกระจุกตัว (high concentration risk) 

- ความเสี�ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ�ง (high issuer concentration risk) 

การลงทนุกระจกุตวัในผูอ้อก
ตราสารรวม 

 

- ความเสี�ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอ ุตสาหกรรมหนึ�ง (high sector concentration risk) 

การลงทนุกระจกุตวัในหมวด
อตุสาหกรรมรวม 

 

หมายเหต:ุ  กองทนุรวมมีการลงทนุกระจกุตวัในหมวดดแูลสขุภาพ (Healthcare) และหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology) 

- ความเสี�ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ�ง (high region concentration risk) 

การลงทนุกระจกุตวั 
รายประเทศรวม 

 

หมายเหต:ุ กองทนุรวมมีการลงทนุกระจกุตวัในภมิูภาคยโุรปและอเมรกิาเหนือ 

3.  ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของอัตราแลกเปลี�ยน (exchange rate risk) 

การป้องกนัความเสี�ยง FX 
 

 

 โดยปกตกิองทนุจะป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเฉลี�ยรอ้ยละ 80 ของมลูค่าเงินลงทนุในต่างประเทศ 
                                        

*คณุสามารถดขูอ้มลูเพิ�มเตมิไดที้� www.krungsriasset.com 

< 10% 10 - 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

ตํ�า สูง 

20 - 50% > 80% 50 - 80% < 20% 

ตํ�า สูง 

ทั�งหมด/เก ือบทั�งหมด บางส่วน ดุลยพินจิ ไม่ป้องกัน 

ตํ�า สูง 

< 5% 5 - 10%  10 - 15% 15 - 25% > 25% 

ต ํ�า สูง 

20 - 50% > 80% 50 - 80% < 20% 

ตํ�า สูง 
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ข ้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก 

           
 

 

          
 

แหล่งที�มา : Factsheet ของกองทนุหลกั Schroder GAIA II Global Private Equity Fund, Class C Accumulation USD 
ณ วนัที� 30 พฤศจิกายน 2564 

Sector Breakdown : 
Healthcare 35% 
Information Tech 29% 
Consumer 18% 
Industrial 10% 
Other 8% 

   แหล่งที�มา : อเีมลจ์ากกองทนุหลกั ณ วนัที� 13 มกราคม 2565  

สัดส่วนของประเภททร ัพยส์ินท ี�ลงท ุน  
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รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจร ิง 
ค่าธรรมเนียมการขาย  
(อตัราของยอดลงทุนต่อรายการ) 

3.00 • ตํ�ากวา่ 50 ลา้นบาท : 2.00 
• 50 ลา้นบาทขึ -นไป แต่ต ํ�ากว่า 

100 ลา้นบาท : 1.75 
• 100 ลา้นบาทขึ -นไป : 1.50 

ค่าธรรมเนียมการรบัซื -อคืน 2.00 ไม่เรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเขา้ 
(อตัราของยอดลงทุนต่อรายการ) 

3.00 • ตํ�ากวา่ 50 ลา้นบาท : 2.00 
• 50 ลา้นบาทขึ -นไป แต่ต ํ�ากว่า 

100 ลา้นบาท : 1.75 
• 100 ลา้นบาทขึ -นไป : 1.50 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุออก 2.00 ไม่เรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย 
ค่าใชจ้า่ยอื�นๆ ตามที�จ่ายจรงิ ตามที�จ่ายจริง 

หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผูส้ั�งซื -อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนขา้งตน้ เป็นอตัราที�รวม
ภาษีมลูค่าเพิ�มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื�นใดแลว้ 

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที�คณุจะไดร้บั  
ดงันั-น คณุควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทนุ* 

ค่าธรรมเนียมท ี�เร ียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

ค่าธรรมเนียมท ี�เร ียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซ ื�อขาย) 

ค่าธรรมเนียม 

สูงสุดไม่เกิน  
2.1400 

สูงสุดไม่เกิน  
0.1070 

สูงสุดไม่เกิน  
0.1605 

สูงสุดไม่เกิน  
4.6545 

สูงสุดไม่เก ิน  
2.2470 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายของกองทุนหลัก Schroder GAIA II Global Private Equity Fund, Class C Accumulation 
USD: 

1. ค่าใช ้จ่ายท ี�เร ียกเก็บจากผู้ซ ื �อหร ือผู้ถ ือหน่วยลงทุน (ร ้อยละของมูลค่าหน่วยลงทนุ) 
(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไม่มี 
(2) ค่าธรรมเนียมการรบัซื -อคืนหน่วยลงทนุ ไม่มี 
2. ค่าธรรมเน ียมและค่าใช ้จ่ายท ี�เร ียกเกบ็จากกองทนุรวม (ร ้อยละต่อปีของมูลค่าทร ัพยส์นิสุทธ ิของ
กองทุนรวม) 
(1) ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1.45% 
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื�นๆ 2.52% 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทั-งหมด 3.97% 

*  กองทนุหลกัอาจเพิ�มเติมหรือเปลี�ยนแปลงการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ของกองทนุได ้

ผลกระทบทางลบท ี�มากท ี�สุดจากการลงท ุน (Worst case scenario) 
 

การคาดการณผ์ลตอบแทนจากการลงท ุนในกองทุน Schroder GAIA II Global Private Equity Fund (กองท ุนหลัก) 
ภายใต้สถานกาณต์่างๆ  ภายหลังจากหักค่าใช ้จ่าย 

 

 
แหล่งที�มา : เอกสาร KIID ของกองทนุหลกั Schroder GAIA II Global Private Equity Fund, Class C Accumulation USD 

 ณ วนัที� 30 พฤศจิกายน 2564 
หมายเหต ุ: สถานการณก์ารลงทนุขา้งตน้เป็นการประมาณการผลตอบแทนในอนาคตโดยอา้งอิงจากสถานการณใ์นอดีต  

 ผลตอบแทนที�ผูล้งทุนไดร้บัจรงิจะขึ -นอยู่กบัสภาวะตลาดและระยะเวลาการลงทนุของนกัลงทนุ 
 



 

*กองทุนนี�ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติจัดตั�งและจัดการกองทุนรวมจาก ก.ล.ต.(ข้อมูล ณ วนัที! 3 กุมภาพันธ์ 2565)*        9 

 

 

* ผลการดาํเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ�งยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต * 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

หมายเหต ุ: 
(1) ที�มา: Factsheet ของกองทนุหลกั Schroder GAIA II Global Private Equity Fund, Class C Accumulation USD  

ณ วนัที� 30 พฤศจิกายน 2564 
(2) ผลตอบแทนในอดีตของกองทนุรวมมิไดเ้ป็นสิ�งยืนยนัถึงผลตอบแทนในอนาคต 

  

ดัชนีช ี�วัด/อ ้างอ ิง (Benchmark) :   
ไม่มี เนื�องจากกองทนุลงทนุใน private equity และพอรต์การลงทนุมีลกัษณะกระจายการลงทนุที�หลากหลาย

ประเภทกองทุนรวมเพ ื�อใช ้เปร ียบเท ียบผลการดาํเน ินงาน ณ จุดขาย คือ  Miscellaneous 

ผลการดาํเนินงานในอดตี 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนหลัก 



 

*กองทุนนี�ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติจัดตั�งและจัดการกองทุนรวมจาก ก.ล.ต.(ข้อมูล ณ วนัที! 3 กุมภาพันธ์ 2565)*        10 

 

 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล  

ผู้ด ูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-626-4537 

วันท ี�จดทะเบียน 9 มีนาคม 2565 (อาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามที�บรษัิทจดัการเห็นสมควร) 

อายุโครงการ ไม่กาํหนด 

วันทาํการซ ื�อ :  ช่วง IPO:  ระหว่างวนัที� 1 – 7 มนีาคม 2565 ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัสดุทา้ย 
ทั-งนี - จะรบัชาํระเป็นเช็คจนถึงวนัที� 7 มีนาคม 2565 

 หลงั IPO:  ผูล้งทนุสามารถซื -อหน่วยลงทนุไดเ้ป็นรายเดือน โดยมีกาํหนดการในรอบปี พ.ศ. 2565 ดงันี - 

รอบท ี� 
วันท ี�ส ิ�นสุดการส่งคาํสั�งซ ื�อ

หน่วยลงทุนลว่งหน้า 
(ภายใน 15.30 น.) 

วันท ี�ทาํรายการ 
ซ ื�อหน่วยลงทนุ (Trade 

Date) 

วันท ี�ทาํการคาํนวณ 
ราคาหน่วยลงท ุน 

1 11 เมษายน 2565 29 เมษายน 2565 30 พฤษภาคม 2565 
2 11 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565 29 มิถนุายน 2565 
3 10 มิถนุายน 2565 30 มิถนุายน 2565 1 สิงหาคม 2565 
4 11 กรกฎาคม 2565 27 กรกฎาคม 2565 29 สิงหาคม 2565 
5 11 สิงหาคม 2565 31 สิงหาคม 2565 29 กนัยายน 2565 
6 9 กนัยายน 2565 30 กนัยายน 2565 31 ตลุาคม 2565 
7 11 ตลุาคม 2565 31 ตุลาคม 2565 29 พฤศจิกายน 2565 
8 11 พฤศจิกายน 2565 30 พฤศจิกายน 2565 29 ธันวาคม 2565 
9 9 ธันวาคม 2565 30 ธันวาคม 2565 30 มกราคม 2566 

มลูค่าขั-นตํ�าของการซื -อครั-งแรก :   1,000,000 บาท 
มลูค่าขั-นตํ�าของการซื -อครั-งถดัไป : 500 บาท 

วันทาํการขายคืน :   ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุไดเ้ป็นรายไตรมาส โดยมีกาํหนดการในรอบปี พ.ศ. 
2565 ดงันี - 

รอบท ี� 

วันท ี�ส ิ�นสุดการส่ง
คาํสั�งขายคนืหน่วย

ลงทนุล่วงหน้า 
(ภายใน 15.30 น.) 

วันท ี�ทาํรายการ 
 ขายคืนหน่วยลงทนุ 

(Trade Date) 

วันท ี�ทาํการ
คาํนวณราคา
หน่วยลงทุน 

วันท ี�ได ้ร ับเงนิ 
ค่าขายคนื 

หน่วยลงท ุน 

1 30 มีนาคม 2565 30 มิถนุายน 2565 1 สิงหาคม 2565 3 สิงหาคม 2565 

2 30 มิถนุายน 2565 30 กนัยายน 2565 31 ตลุาคม 2565 2 พฤศจิกายน 2565 

3 30 กนัยายน 2565 30 ธันวาคม 2565 30 มกราคม 2566 1 กมุภาพนัธ ์2566 

มลูค่าขั-นตํ�าของการขายคืน :  500 บาท 
ยอดคงเหลือขั-นตํ�า :  50 หน่วย 

หมายเหตุ :  บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลงกาํหนดการดงักล่าวในภายหลงั โดยขึ -นอยู่
กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดัการ เชน่ ในกรณีที�กองทนุหลกัมีการเปลี�ยนแปลงวนัและ/หรือเวลาทาํการซื -อ
ขายหน่วยลงทนุ เป็นตน้ โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิทั
จดัการ 

ทั-งนี- ท่านสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรพัยสิ์นไดที้� :  เว็บไซต ์www.krungsriasset.com 

ข ้อมูลอ ื�นๆ  
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รายชื�อผู้จ ัดการกองทุน ช ื�อ  นามสกุล ขอบเขตหน้าท ี� วันท ี�เร ิ�มบร ิหารกองทนุรวมนี� 

นายจาตรุนัต ์สอนไว ผูจ้ดัการกองทนุตา่งประเทศ วนัที�จดทะเบียนกองทนุ 

นายชศูกัดิ� อวยพรชยัสกลุ ผูจ้ดัการกองทนุตา่งประเทศ วนัที�จดทะเบียนกองทนุ 

ผู้สนับสนุนการขาย 
หร ือร ับซ ื�อคนื 

 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) โทร. 1572 หรือ 
 ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื -อคืนหน่วยลงทนุที�ไดร้บัการแต่งตั-งจากบรษิัทจดัการ  

ทั-งนี- คณุสามารถตรวจดรูายชื�อผูส้นบัสนนุการขายฯ เพิ�มเตมิไดที้� www.krungsriasset.com  

ติดต่อสอบถามร ับ 
หนังสือช ี�ชวน / ร ้องเร ียน 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ์ชั-น 1-2 โซนเอ ชั-น 12 ชั-น 18 โซนบ ี
ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์:  0-2657-5757  โทรสาร 0-2657-5777 
Website :  www.krungsriasset.com  Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com 
หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื -อคืนหน่วยลงทนุ 

ธุรกรรมท ี�อาจกอ่ใหเ้กดิ 
ความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน ์

โดยคณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดที้� 
www.krungsriasset.com/th/Investment/RelatedPartyTransactions.html 

 

สรุปข ้อมูลสําคัญท ี�ผู้ลงทนุควรทราบเกี�ยวกับกองท ุน Schroder GAIA II Global Private Equity Fund (กองท ุนหลกั): 

ช ื�อกองทนุ: Schroder GAIA II Global Private Equity Fund 
ลักษณะเฉพาะของ  
Class C Accumulation USD: 

(1) เป็น Class ที�เสนอขายใหก้บันกัลงทนุสถาบนั  
(2) ทาํการซื -อขายหน่วยลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรฐัฯ และไม่มกีารจา่ยเงินปันผล 

วันท ี�เสนอขายกองทนุ: 30 กนัยายน 2562 
วัตถุประสงคแ์ละนโยบายการ
ลงทนุ:  

กองทุนมีวตัถุประสงคที์�จะสรา้งความเติบโตใหก้ับเงินลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดย
กระจายการลงทุนในหุ้นที�ไม่ ได้จดทะเบียนซื -อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity 
Investments) ทั�วโลก 

กองทนุจะลงทนุในความมีส่วนไดเ้สียจากความเป็นเจา้ของ (Equity Interests) ของบรษัิทที�ไม่ได้
จดทะเบียนซื -อขายในตลาดหลักทรพัย ์ (“private equity”) ซึ�งอาจเป็นบริษัทที�อยู่ในช่วงเริ�มตน้
กิจการ หรือบรษิัทที�เติบโต หรือบริษัทที�มีการเปลี�ยนแปลงโครงสรา้งธุรกิจ  โดยจะแสวงหาโอกาส
ในการลงทุนดว้ยการกระจายการลงทุนไปในกลยุทธข์อง private equity รูปแบบต่างๆ, ภูมิภาค
ต่างๆ, หมวดธุรกิจต่างๆ และอุตสาหกรรมต่างๆ ทั-งนี - หากบริษัทที�กองทุนเข้าลงทุนไดร้บัจด
ทะเบียนซื -อขายในตลาดหลกัทรพัยใ์นเวลาต่อมา กองทนุอาจถือหุน้ในบรษิัทนั-นต่อไปได ้

กองทุนจะลงทุนใน private equity ที�มีกลยุทธต์่างๆ ไดแ้ก่ การลงทุนในลักษณะของการใหเ้งิน
ลงทุนแก่บริษัทที�อยู่ในช่วงเริ�มตน้กิจการ (Venture Capital) การใหเ้งินลงทนุเพื�อขยายกิจการใน
บรษิัทที�อยู่ในช่วงเติบโต (Growth Capital) และการร่วมทนุในลกัษณะการเขา้ซื -อกิจการในบรษิทั
ที�มีความมั�นคงแลว้ (Buyout) ซึ�งอาจเป็นการซื -อกิจการเพื�อการบริหารจัดการ (Management 
Buyout) หรือการซื -อกิจการโดยใช้แหล่งเงินกู้ (Leveraged Buyout) รวมถึงการจัดหาแหล่ง
เงินทุนใหแ้ก่บริษัทที�อยู่ระหว่างเผชิญสถานการณพิ์เศษ เช่น การปรบัโครงสรา้งการดาํเนินธุรกิจ 
(Special Situations) เป็นตน้ 

กองทุนอาจเข้าถึงโอกาสการลงทุนตามกลยุทธ์ของกองทุนผ่านการลงทุนใน private equity 
funds ที�ซื -อขายในตลาดแรก (Primary Private Equity Fund) และในตลาดรอง (Secondary 
Private Equity Fund) และการลงทุนโดยตรง (Direct investments) หรือการเขา้ร่วมลงทุน (Co-
Investments)  
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การลงทุนในลกัษณะ Primary fund investments จะเป็นการเขา้ลงทนุใน Private equity funds 
ตั-งแต่ช่วงตน้โครงการที�มีการระดมเงินลงทุนเริ�มตน้ เพื�อนาํไปลงทุนในบริษัทเอกชน หรือเพื�อ
ลงทุนในบริษัทจดทะเบียนโดยไม่ผ่านตลาดหลักทรพัย ์โดยอาจมีวตัถุประสงคใ์นการนาํบริษัท
นั-นออกจากตลาดหลกัทรพัยใ์นอนาคต 

การลงทุนในลักษณะ Secondary fund Investments เป็นการเข้าลงทุนต่อจากผู้ลงทุนใน 
Private equity รายอื�นที�ตอ้งการขายเงินลงทนุก่อนสิ -นสดุอายโุครงการ 

ส่วนการลงทุนโดยตรงหรือการเข้าร่วมลงทุนจะเป็นการถือหุ้นของบริษัทที�อยู่นอกตลาด
หลักทรพัยใ์นฐานะผูร้่วมทุนไม่จาํกัดความรบัผิด โดยเป็นการถือหุน้โดยตรงหรือผ่านนิติบุคคล
เฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle) 

กองทนุอาจลงทนุในตราสารตลาดเงิน กองทนุรวมตลาดเงิน และถือเงินสด และอาจมีบางกรณีที�
อาจถือสินทรพัยเ์หล่านี-ไดถ้ึง ���% ของพอรต์การลงทนุ 

กองทุนอาจมีขอ้จาํกัดในการขยายเงินลงทุน (capacity constrained) ดงันั-น กองทุนหรือหน่วย
ลงทุนบางชนิดอาจปิดรบัคาํสั�งซื -อหรือสับเปลี�ยนเขา้หน่วยลงทุน เพื�อปกป้องผลประโยชนข์อง
ผูถื้อหน่วยลงทนุรายเดิม 
กองทุนอาจลงทุนในหลักทรพัยที์�ไม่ไดจ้ดทะเบียนซื -อขายในตลาดหลักทรพัยไ์ดถ้ึง 100% ของ
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ�งในขณะที�
ลงทนุจะตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 

กองทุนจะลงทุนในกองทุนต่างๆ หรือบริษัทที�บริหารจัดการโดยหุ้นส่วนไม่จาํกัดความรบัผิด 
(General Partner) รายใดรายหนึ�ง ไม่เกินรอ้ยละ 25 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 

กองทนุอาจมีความจาํเป็นตอ้งกูย้ืมเพื�อการลงทนุในสดัส่วนไม่เกินรอ้ยละ 30 ของมลูค่าทรพัยสิ์น
สุทธิของกองทุน ทั-งนี -เพื�อบริหารจัดการกองทุนในช่วงที�ตลาดประสบปัญหาอย่างหนัก ซึ�งใน
สภาวะดงักล่าว อาจส่งผลใหบ้ริษัทที�กองทุนลงทุนอยู่ มีการจดัสรรเงินส่วนแบ่งผลตอบแทนใน
ระดับที�ลดลงจนกองทุนไม่มีเงินเพียงพอในการชาํระเงินเรียกระดมทุนจากกิจการที�ลงทุนได ้
(capital calls on commitments) เ งินกู้ยืมดังกล่าวจะถูกนํามาใช้เพื� อช่วยให้กองทุนไม่
จาํเป็นตอ้งขายทรพัยสิ์นเพื�อนาํไปชาํระเงินตามรอบการเรียกระดมทนุ 
(สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการลงทุนเพิ#มเติมได้จากหนังสือชี!ชวนของกองทุน 
Schroder GAIA II Global Private Equity Fund) 

ดัชนีช ี�วดั (Benchmark): ไม่มี 
อายุโครงการ: ไม่กาํหนด 
บริษัทจดัการกองทุน: Schroder Investment Management (Europe) S.A. 
ผู้เก็บร ักษาทร ัพยส์ินของ
กองทุน: 

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

เว็บไซต:์ สามารถดขูอ้มลูหนงัสือชี -ชวนฯ ของกองทนุหลกั และรายละเอียดอื�นเพิ�มเติมไดที้�เว็บไซต:์  
https://www.schroders.com/en/uk/ 

 

 

 

 

 

 
 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั-งไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมีความเสี�ยงจากการ
ลงทนุซึ�งผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเต็มจาํนวน 

 ไดร้บัอนมุตัิจดัตั-ง และอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

 การพิจารณาร่างหนงัสือชี -ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี-มิไดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ไดร้บัรองถึงความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชี -ชวนของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที�เสนอขาย
นั-น ทั-งนี- บรษิัทจดัการไดส้อบทานขอ้มลูในหนงัสือชี -ชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั ณ วนัที� …………. 2565 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัใน
ฐานะผูร้บัผิดชอบในการดาํเนินการของกองทนุรวมและขอรบัรองว่าขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้งไม่เป็นเท็จ และไม่ทาํใหผู้อ้ื�นสาํคญัผิด 
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(1) ความเสี�ยงของกองทุนหลัก 

 ความเสี�ยงจากการลงท ุนใน Private Equity: 

การลงทุนใน private equity  มกัมีความเสี�ยงที�แตกต่างไปจากการลงทุนประเภทอื�นเช่น การลงทุนในหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 
เนื�องจากการลงทนุดงักล่าวอาจเป็นการลงทนุในกิจการที�เพิ�งจดัตั-งขึ -นไม่นาน จึงมีประสบการณใ์นการทาํธุรกิจนอ้ยและสินคา้
ของบริษัทยงัไม่มีตลาดที�ชดัเจน หรือกาํลงัอยู่ระหว่างการปรบัโครงสรา้ง เป็นตน้  ดงันั-น ประมาณการการเติบโตของมลูค่าการ
ลงทนุจึงมีความไม่แน่นอนมากกว่าการลงทนุประเภทอื�น  

ในขณะที�การลงทุนใน private equity ให้ความสาํคัญกับศักยภาพในการให้ผลตอบแทน กองทุนและบริษัทในลักษณะนี-
อาจจะตอ้งเผชิญกบัความไม่แน่นอนทางธุรกิจและฐานะทางการเงิน จึงไม่อาจรบัประกนัไดว่้าการใชเ้งินลงทนุของกิจการนอก
ตลาดหลกัทรพัยจ์ะไดร้บัผลกาํไร การลงทนุใน private equity, กองทนุประเภท Venture Capital Funds และบรษัิทนอกตลาด
หลักทรพัยม์ีความเสี�ยงสูงกว่าการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยห์รืออยู่ภายใตก้ารกาํกับดูแลของทางการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ�ง ภายใตส้ถานการณด์งัต่อไปนี- : 

กองทุนอาจลงทุนทั-งทางตรงและทางออ้มในบริษัทที�เพิ�งจัดตั-งไดไ้ม่นาน ซึ�งอาจมีความเสี�ยงต่อการขาดทุนที�สูงกว่า บริษัท
เหล่านี-จะไม่มีผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั ไม่มีการรบัประกนัว่าผูจ้ดัการบรษิัทจะสามารถดาํเนินธุรกิจไดต้ามวตัถปุระสงค ์และ
ไม่มีการรบัประกนัว่าการลงทนุของกองทนุจะใหผ้ลตอบแทนที�สอดคลอ้งกบัความเสี�ยงจากการลงทนุในบรษิัทเหล่านี- 

การเขา้ร่วมลงทุนของกองทุนอาจทาํใหก้องทุนถูกจาํกัดสิทธิในฐานะของผูถื้อหุน้ จึงอาจไม่สามารถปกป้องผลประโยชนจ์าก
การลงทุนดังกล่าวได ้บริษัทอาจมีอาํนาจการควบคุมในโครงสรา้งหรือลักษณะของการร่วมลงทุนนอ้ยหรือไม่มีเลย จึงตอ้ง
อาศยัทกัษะและความสามารถของผูจ้ดัการการลงทุน (ซึ�งเป็นบุคคลภายนอก) ในการคดัเลือก ประเมิน ออกแบบโครงสรา้ง 
เจรจาต่อรอง และติดตามโครงการรว่มลงทนุ นอกจากนี- กองทนุที�เป็น Private equity Fund ที�กองทนุไปลงทนุ ผูล้งทนุรายอื�น
อาจใชสิ้ทธิออกเสียงเพื�อเลิกกองทนุได ้ในขณะที�กองทนุไม่มีความประสงคที์�จะออกเสียงในเรื�องดงักล่าว  

บริษัทที�ไม่ไดจ้ดทะเบียนซื -อขายในตลาดหลกัทรพัยม์ักจะขึ -นอยู่กับทักษะและความสามารถของผูบ้ริหารหรือกรรมการของ
บรษัิทเพียงไม่กี�คน และบรษัิทเหล่านี-มกัจะมีทรพัยากรที�จาํกดั  ดงันั-น การลงทุนในกองทนุนี-ควรเป็นการลงทนุในระยะยาว  

 ความเสี�ยงจากการลงท ุนใน Private Equity Funds และกองทุนของ Private Equity Funds: 

กองทนุนี-สามารถลงทนุใน Private Equity Funds และกองทนุของ Private Equity Funds ที�จดัตั-งภายใตก้ารบงัคบัใชก้ฎหมาย
ที�มีการกาํกบัดแูลกองทุนจากทางการนอ้ยมากหรือไม่มีเลย นอกจากนี- ประสิทธิภาพในการกาํกบัดแูลยงัอาจไดร้บัผลกระทบ
จากการไม่มีแนวทางดา้นการลงทุนและการกระจายความเสี�ยงมาบังคบัใช ้รวมถึงความยืดหยุ่นของนโยบายการลงทุนของ
กองทนุเหล่านี-  

การขาดการกาํกับดูแลทั-งในระดบักองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) และกองทุนอา้งอิงที�ลงทุน (Underlying Fund) 
อาจนาํไปสู่ความเสี�ยงที�สงูขึ -นสาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนี-จะมีภาระค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนและที�ปรึกษาการลงทุนทางอ้อมที�เรียกเก็บโดย
ผู้จัดการการลงทุนของ Private Equity Fund, กองทุนของ Private Equity Fund และการลงทุนประเภท Private Equity 
Investments ที�จดทะเบียนซื -อขายในตลาดหลกัทรพัยที์�กองทนุนี-ไปลงทนุ 

กองทุนนี-อาจจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการบรหิารกองทุนตามผลการดาํเนินงาน (Performance Fee) ทางออ้มที�เรียกเก็บโดย 
Private Equity Fund, กองทนุของ Private Equity Fund และการลงทนุประเภท Private Equity Investments ที�จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ต่ละราย แมว่้าในขณะนั-นกองทนุนี-มีผลตอบแทนติดลบหรือเป็นศนูยก์็ตาม  

คาํอธ ิบายความเสี�ยง 
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 ความเสี�ยงจากคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Requests):  

หุน้ของบรษัิทที�ลงทุนอาจไม่สามารถขายออกไดอ้ย่างรวดเร็ว จึงอาจส่งผลกระทบต่อมลูค่าของกองทนุและความสามารถของ
กองทนุในการรบัซื -อคืนหน่วยลงทนุตามคาํสั�งของผูถื้อหน่วยลงทนุ  

 ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk):  

การลงทุนใน Private equity ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนระยะยาวที�มีสภาพคล่องตํ�า ซึ�งไม่มีคุณลกัษณะของสภาพคล่องและ
ความโปร่งใสที�มกัพบในการลงทนุประเภทอื�น เช่น การลงทนุในหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

การขายหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นทางการเงินอื�นที�กองทุนลงทุนอาจทาํไดล้าํบาก และสภาพคล่องของการลงทุนจะขึ -นอยู่กับ
ความสาํเร็จของกลยุทธใ์นการขายทรพัยสิ์นของกองทุนโดยผูจ้ัดการการลงทุน กลยุทธเ์หล่านี-อาจไดร้บัผลกระทบในเชิงลบ
จากปัจจัยหลายประการ มีความเสี�ยงที�กองทุนอาจไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงคก์ารลงทุนจากการขายหรือการจาํหน่าย
หลกัทรพัย ์ณ ราคาที�ใหผ้ลตอบแทนดี หรือในช่วงเวลาที�เหมาะสม หรือสอดคลอ้งกับการเปลี�ยนแปลงของภาวะตลาด หรือ
อาจไม่สามารถขายหลกัทรพัยที์�ลงทุนตามกลยุทธ์ที�กาํหนดไว ้ผลขาดทุนที�แทจ้ริงอาจเกิดขึ -นกับกองทุนก่อนที�จะ ไดร้บักาํไร
จากการจาํหน่ายหลักทรพัย ์ทั-งนี- ผลตอบแทนจากเงินลงทุนหรือผลกาํไรที�ไดร้บัจากการจาํหน่ายหลักทรพัย ์(ถา้มี) มักจะ
เกิดขึ -นก็ต่อเมื�อมีการจาํหน่ายเงินลงทนุทั-งหมดหรือบางส่วนไปแลว้เท่านั-น 

อาจเป็นการยากในการไถ่ถอนการลงทุนในบรษัิทที�ไม่ไดจ้ดทะเบียนซื -อขายในตลาดหลกัทรพัย ์ซึ�งสามารถทาํไดโ้ดยการเสนอ
ขายต่อประชาชนทั�วไป หรือขายใหก้บัผูร้่วมลงทุนรายอื�นหรือผูร้ว่มลงทนุเชิงกลยทุธ ์หรือผูล้งทุนโดยทั�วไป อย่างไรก็ตาม การ
ไถ่ถอนการลงทุนในบริษัทใด ๆ ของกองทุนอาจตอ้งไดร้บัการตกลงจากผูถื้อหุน้รายอื�นของบริษัทนั-น ๆ หรือโดยความยินยอม
ของคณะกรรมการของบริษัท หรือตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากหน่วยงานทางการที�เกี�ยวขอ้ง ระยะเวลาและผลกาํไรในการไถ่ถอนการ
ลงทนุสาํหรบัการลงทนุโดยตรงอาจไดร้บัผลกระทบเชิงลบจากปัจจยัภายนอกดา้นเศรษฐกิจซึ�งอยู่นอกเหนือการควบคมุ 

ปัจจุบนัยงัไม่มีตลาดที�มั�นคงสาํหรบัการลงทุนในตลาดรอง และแมว่้าในระยะหลงันี- โอกาสการลงทุนในตลาดรอง มีเพิ�มขึ -น
มาก แต่ก็ยงัไม่มีตลาดรองใดที�มีสภาพคล่องเพื�อรองรบัการลงทนุในลกัษณะดงักล่าวได ้ 

 ความเสี�ยงในการประเมินมูลค่าการลงท ุน (Valuation Risk):  

การลงทุนในหลักทรพัยที์�ไม่ไดจ้ดทะเบียนซื -อขายในตลาดหลักทรพัยอ์าจมีความยากลาํบากในการกาํหนดราคาอา้งอิงที�
เหมาะสม ซึ�งอาจมีผลกระทบต่อการประเมินมลูค่าของพอรต์การลงทุน การลงทุนบางประเภทอาจมีการประเมินมลูค่าบน
พื -นฐานของราคาประมาณการ ดงันั-น จึงมีความผนัผวนที�สงูกว่าหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

 ปัจจัยเสี�ยงท ี�เก ี�ยวขอ้งกับหมวดอ ุตสาหกรรม/พ ิ�นท ี�ทางภูมิศาสตร ์(Risk Factors Relating to Industry Sectors / 
Geographic Areas):  

กองทนุที�เนน้การลงทนุเฉพาะเจาะจงในบางอตุสาหกรรมหรือพื-นที�ทางภูมิศาสตรจ์ะมีมลูค่าผนัแปรตามปัจจัยเสี�ยงและปัจจยั
ดา้นตลาดซึ�งมีผลกระทบต่ออตุสาหกรรมหรือพื-นที�ทางภมูิศาสตรน์ั-น ๆ รวมถึงการเปลี�ยนแปลงดา้นกฎหมาย การเปลี�ยนแปลง
ของสภาพเศรษฐกิจโดยทั�วไป และการแข่งขนัที�เพิ�มสงูขึ -น ซึ�งปัจจยัดงักล่าวส่งผลใหม้ลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุมีความผนัผวน
มากยิ�งขึ -น ซึ�งอาจรวมถึงความไม่แน่นอนและความไรเ้สถียรภาพทางสงัคมและการเมืองและภยัพิบตัิทางธรรมชาติ 

 ความเสี�ยงจากการลงท ุนกระจุกตัว (Risk Factors Relating to Industry Sectors / Geographic Areas):  

ถึงแมบ้ริษัทจะมีนโยบายในการกระจายการลงทุนในทรพัยสิ์นในพอรต์ที�ลงทุน แต่ในบางขณะกองทุนก็อาจมีการลงทุนใน
ทรพัยสิ์นเพียงไม่กี�ชนิด ทาํใหก้องทุนอาจประสบผลขาดทุนอย่างมีนยัสาํคญั หากทรพัยสิ์นที�ลงทุนไวใ้นสดัส่วนที�สงูมีมูลค่า
ลดลงหรือไดร้บัผลกระทบที�ไม่พึงประสงคด์ว้ยสาเหตอืุ�นใด ซึ�งรวมถึงการผิดนดัชาํระหนี-ของผูอ้อกตราสารที�กองทนุไดล้งทนุไว ้
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(2) คาํอธ ิบายความเสี�ยงของกองทุนเปิดกรุงศร ีโกลบอลไพรเวทอิควิตี �-ห ้ามขายผู้ลงท ุนรายย่อย  

 ความเสี�ยงจากข ้อจาํกัดด้านการซ ื�อและขายคืนหน่วยลงทุน 

- กองทุนไทยมีขอ้กาํหนดในการรบัคาํสั�งซื -อและคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหนา้เป็นเวลานานก่อนถึงวนัทาํรายการจริง โดยวนัทาํ
รายการจะเป็นวันทาํการสุดทา้ยของแต่ละเดือน (Trade date) ซึ�งแตกต่างจากกองทุนรวมทั�วไป ผูล้งทุนควรศึกษาประกาศวนั
ทาํการซื -อขายหน่วยลงทนุตามที�บรษิัทจดัการกาํหนดโดยละเอียดก่อนตดัสินใจลงทนุ 

- กองทุนไทยมีสภาพคล่องจาํกัด โดยมีการรบัซื -อคืนหน่วยลงทุนไตรมาสละครั-ง และตอ้งแจง้ล่วงหนา้ภายในวนัที� 30 ของเดือนที�สิ -น
ไตรมาสก่อนหนา้ โดยรวมช่วงระยะเวลาตั-งแต่การแจง้ล่วงหนา้จนถึงการไดร้บัเงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนจะใชเ้วลากว่า � เดือน ซึ�ง
เป็นไปการกาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบตัิของกองทุนหลกั ดงันั-น ผูล้งทุนควรวางแผนสภาพคล่องของตนเองใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาพคล่องของกองทนุก่อนตดัสินใจลงทนุ 

- กองทุนหลักอาจมีขอ้จาํกัดและสงวนสิทธิในการปิดรบัเงินลงทุนใหม่หรือเงินลงทุนเพิ�มโดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบ
ล่วงหนา้ ขอ้จาํกัดดงักล่าว อาจส่งผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนไดอ้ย่างต่อเนื�องทุกเดือน หรือไม่อาจลงทุนในจาํนวนที�
ตอ้งการได ้

 ความเสี�ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงท ุน (Market Risk) 

ความเสี�ยงที�มีมลูค่าของหลกัทรพัยที์�กองทุนรวมลงทุนจะเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ -นหรือลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั-งในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซึ�งจะพิจารณาไดจ้ากค่า Standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หาก
กองทนุรวมมีค่า SD สงู แสดงว่ากองทนุรวมมีความผนัผวนจากการเปลี�ยนแปลงของราคาหลกัทรพัยส์งู 

 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของอัตราแลกเปลี�ยน (Currency Risk) 
ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนมีผลกระทบต่อ
มลูค่าของหน่วยลงทนุ เช่น กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกลุเงินดอลลารใ์นช่วงที�เงินบาทอ่อน แต่ขายทาํกาํไรในช่วงที�บาทแข็ง กองทนุรวมจะ
ไดเ้งินบาทกลบัมานอ้ยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวมลงทุนในช่วงที�บาทแข็งและขายทาํกาํไรในช่วงที�บาทอ่อนก็อาจไดผ้ลตอบแทน
มากขึ -นกว่าเดิมดว้ยเช่นกนั ดงันั-น การป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนจึงเป็นเครื�องมือสาํคญัในการบริหารความเสี�ยง ซึ�งทาํได้
ดงัต่อไปนี- 

ป้องกันความเสี�ยงท ั�งหมดหร ือเกือบท ั�งหมด :  ผูล้งทนุไม่มีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 

ป้องกันความเสี�ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี�ยงไว้อย่างช ัดเจน  : ผูล้งทุนอาจมีความเสี�ยงจากอัตรา
แลกเปลี�ยน 

อาจป้องกันความเสี�ยงตามดุลยพ ินิจของผู้จ ัดการกองท ุนรวม : ผูล้งทนุอาจมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน เนื�องจากการป้องกนั
ความเสี�ยงขึ -นอยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกนัความเสี�ยงหรือไม่ 

ไม่ป้องกันความเสี�ยงเลย : ผูล้งทนุมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 

 ความเสี�ยงจากการกระจุกตัวลงทุน (High Concentration Risk) 

(1) ความเสี�ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนี�ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ�งหากเกิดเหตุการณที์�ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน หรือความมั�นคงของผูอ้อกตราสารรายดงักล่าว กองทุนอาจมีผลการดาํเนินงานที�ผันผวนมากกว่ากองทุนที�กระจายการ
ลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 
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(2) ความเสี�ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอ ุตสาหกรรมใดอ ุตสาหกรรมหนึ�ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ�งหากเกิดเหตุการณที์�ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั-น 
กองทนุดงักล่าวอาจมีผลการดาํเนินงานที�ผนัผวนมากกว่ากองทนุที�กระจายการลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

(3) ความเสี�ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ�ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ�งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ�งหากเกิดเหตุการณที์�ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง 
เศรษฐกิจ สงัคม เป็นตน้ กองทนุดงักล่าวอาจมีผลการดาํเนินงานที�ผนัผวนมากกว่ากองทนุที�กระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

 


