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กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ GSA Coral Student Portfolio SICAV-SIF จดทะเบียน
และจัดตั้งในประเทศลักเซมเบอร์ก อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ  CSSF ภายใต้โครงสร้าง AIFMD เป็นสัดส่วน
การลงทุนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางหลักประกันในการ Hedging ค่าเงิน และการ
ส ารองเงินบางส่วนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนตามระยะเวลาที่ลงทุน

• กองทุน GSA Coral ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภท Purpose-Build Student Accommodation
(PBSA) ทั้งการสร้างสินทรัพย์และให้บริการที่พักส าหรับนักศึกษาในเมืองต่างๆทั่วโลก โดยทีมบริหาร
ของ GSA ที่มีประสบการณ์กว่า 31 ปี ใน 9 ประเทศ

• การลงทุนในกลุ่มหอพักนักศึกษาเป็นกลุ่มที่มีความทนทานต่อภาวะตลาดผันผวนและการเติบโตนี้ได้ข้าม
ผ่านวิกฤตการระบาด Covid-19 รวมไปถึงกองทุนมีกลยุทธ์การมุ่งเน้นกระจายความเสี่ยงและสร้าง
ผลตอบแทนทีย่ั่งยืน

FSS GSA Coral Student Portfolio
รายละเอียดนโยบายการลงทุน

จุดเด่นของนโยบาย FSS GSA Coral Student Portfolio

ระยะเวลาจัดตั้งกองทุนหลัก

ขนาดกองทุนหลัก

• 820 ล้านปอนด์ ณ วันที่ 30 พ.ย 2022 มีจ านวนสินทรัพย์ 110 อาคาร และจ านวนเตียงรวมทั้งสิ้น
41,498 เตียง ทั้งนีพ้อร์ตการลงทุน 3 อันดับแรก เรียงตามน ้าหนัก ได้แก่ UK , USA, Ireland

3 ล้านบาท

ระยะเวลาเปดิบญัชี

ประมาณ 7 วัน 

รูปแบบการลงทนุ 

ลงทุนในหน่วยลงทุน Feeder Fund ประเภท 
Purpose-Build Student Accommodation 
(PBSA)

หน่วยงานก ากบัดแูลกองทนุหลกั

มูลค่าขัน้ต า่ในการเปดิบญัชี

ลงทุนขั้นต ่า EUR 125,000 ตามนโยบายกอง
ทุนหลัก และการกันส ารองค่าใช้จ่ายกองทนุ
ล่วงหน้าตามระยะเวลาที่ลงทุน

CSSF : the Commission de Surveillance 
du Secteur Financier , Luxembourg

รายละเอยีดกองทนุหลกั

ประเภทกองทนุ 
AIFMD (Alternative Investment Fund 
Manager Directive)
Depositary/Custodian
Royal Bank of Scotland, Luxembourg
Fund Administrator 
Vistra, Luxembourg
Auditor
Ernst & Young S.A. 
Tax and Legal 
Elvinger Hoss

การประเมนิมลูคา่กองทนุ 

การค านวณสินทรัพย์และมูลค่ากองทุน 
จัดท าโดย Vistra โดยอ้างอิงการประเมิน
มูลค่าสินทรัพย์จาก หน่วยงานประเมิน
ราคาภายนอกที ่มีชื ่อเสียง อาทิ CBRE, 
Savills, JLL, Colliers, Knight Frank

2 มี.ค 2009

ผลตอบแทนคาดหวัง 

• ประมาณ 7% ต่อปี ในรูปแบบของสกุลเงินต่างประเทศ (GBP, EUR, USD) ต่อปี หลังหักค่าใช้จ่ายโดยมี
ระยะเวลาการลงทุน 5 ปี โดยกองทุนนี้ไม่มีการจ่ายเงินปันผล หากต้องการไถ่ถอนเงินลงทุนก่อนก าหนด
สามารถส่งค าสั่งล่วงหน้าได้เดือนละครั้งโดยมีเงื่อนไขตามนโยบายกองทุนหลัก*

ดัชนีชี้วัด และผลการด าเนินงาน

• ใช้เกณฑ์ Absolute Return ที่ 7% ต่อปี
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ระยะเวลาจัดตั้งกองทุนหลัก

ขนาดกองทุนหลัก

3 ล้านบาท

ระยะเวลาเปดิบญัชี

ประมาณ 7 วัน 

การรายงานสถานะการลงทนุ
กองทุนหลักจะมีการประกาศค่า NAV 
ประมาณ 1 เดือนหลังสิ ้นงวดบัญชีราย
เดือน  ฉะนั้น รายงานสถานะการลงทุนการ
ลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลทุกต้นเดือน 
จะใช้ NAV กองทุนหลักล่าสุดของเดือน
ก่อนหน้า

Share Class กองทนุหลกั ISIN code

Class A : GBP   LU0407011179
Class B : EUR  LU0407011419
Class C : USD  LU0407011849

ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากผูล้งทุน

ค่าบริหารจัดการรายปีของกองทุนส่วน
บุคคล : 0.5% ต่อปี
(Management fee กองหลัก : 1.5% ต่อปี
และค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 1.78% คิด
รวมอยู่ใน NAV กองหลัก)

*ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนกองทุน ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขระยะเวลาการถือครอง ดังนี้

ลงทุน 5 ปี : ไม่เสียค่าธรรมเนียมไถ่ถอน
ลงทุน 4 ปี : ค่าธรรมเนียมไถ่ถอน 1%
ลงทุน 3 ปี : ค่าธรรมเนียมไถ่ถอน 2%
ลงทุน 2 ปี : ค่าธรรมเนียมไถ่ถอน 3%
ลงทุน 1 ปี : ค่าธรรมเนียมไถ่ถอน 4%
ลงทุนไม่ถึง 1 ปี : ค่าธรรมเนียมไถ่ถอน 5%

ค่าผู้ดูแลทรัพย์สิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
0.03%ต่อปี (ขั้นต ่า 1,500 บาทต่อเดือน)
อัตราแลกเปลี่ยน ธุรกรรมแลกเงิน การท า
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า forward/swap กับ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เงื ่อนไขและอัตรา
ตามที่ธนาคารก าหนด

*หมายเหต ุ  ค ่าธรรมเนียมดังกล่าวไม ่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อความจ ากดัการรบัผิด:
ข้อมูลและเนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ถูกรวบรวมข้ึนจากแหล่งที่มาที่พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเช่ือถือ อย่างไรก็ตามทางบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) ไม่อาจรับประกันความถูกต้อง 

ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ของเอกสารฉบับนี้ รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากการน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ได้ ข้อมูลและความคิดเห็นในเอกสารฉบับนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ผู้ลงทุนต้องเข้าใจว่า ผลตอบแทนในอดีต ไม่สามารถน าเอามาใช้รับประกันผลตอบแทนในปัจจุบันและอนาคตได้ นักลงทุนมีโอกาสรับผลขาดทุนจากการลงทนุได้ จึงต้องท าความเข้าใจเงื่อนไข ความ
เสี่ยงและผลตอบแทนในการลงทุนด้วยตนเอง และผลการด าเนินงานที่น าเสนอนั้น อาจไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่น ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ ที่จะต้องมีการเรียกเก็บจากผู้
ลงทุน เอกสารฉบับนี้ ไม่ใช่เอกสารเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไป และไม่สามารถน าไปแก้ไข ท าซ ้า ดัดแปลง ทั้งบางส่วนหรือทั้งหมด โดยปราศจากการเห็นชอบและอนุญาต จากบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 
จ ากัด (มหาชน)

ระยะเวลาในการเปิดบัญชีและสง่ค าสัง่ซื้อขาย 

เปิดบัญชี : วันที่ 1-15 ของแต่ละเดือน และ
ช่วงปลายเดือนส าหรับการโอนเงิน

การส่งค าสั่ง : เดือนละครั้ง ล่วงหน้า 1 เดือน

หมายเหตุ 
1. การประกาศ NAV ของกองทุน GSA Coral จะประกาศย้อนหลัง 1 เดือน อาทิเช่น ข้อมูล NAV ณ สิ้นเดือน มิ.ย. จะมีการเปิดเผยในช่วง ส้ินเดือน พ.ค.
2. GSA Coral has a new website. Due to the nature of information disclosed on the new website, you will be required to login when you visit the site. You may 

already have received information about how to set up your login details. If not, please visit www.gsa-coral.com and follow the steps to register.
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