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หนังสือชีช้วนส�วนข�อมูลกองทุนรวม 

หLามขายผูLลงทุนรายยPอย 
กองทุนรวมสําหรับผูLลงทุนสถาบันและผูLลงทุนรายใหญPพิเศษเทPาน้ัน 

กองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซLอน 

  สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป-ท่ี  2  สิ้นสดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2566 



 หน้า 1 

 

             - กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย - ***              บริษัทหลกัทรัพยTจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

คําเตือนสําคัญ 

 กองทนุมีการลงทนุในหน่วย private equity ซึ�งเหมาะสําหรับการลงทนุระยะยาว (ประมาณ 10 - 12 ปี) 

 กองทุนมีนโยบายที�จะเน้นลงทุนใน private equity โดยไม่จํากัดอตัราส่วน ผ่านการลงทุนใน PE ทรัสต์ ชื�อ ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี = ทรัสต์ I เพื�อร่วม
ลงทนุเพื�อร่วมลงทนุในลกัษณะของ Venture Capital (VC) ในกิจการ Start-up ของบริษัทเอกชนที�ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ทั =งในและต่างประเทศ 
ซึ�งมีความแตกต่างและมีความเสี�ยงมากกว่ากองทุนรวมทั�วไป อีกทั =งมีสภาพคล่องตํ�า ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินต้นหรือไม่ได้รับผลตอบแทนตามที�คาดหวัง 
กองทนุนี =จึงเหมาะกบัผู้ลงทนุที�มีความเข้าใจในหลกัทรัพย์ประเภทนี =เป็นอย่างดี และสามารถรับผลขาดทนุระดบัสงูได้เท่านั =น 

 กองทนุรวมนี =มีสภาพคล่องจํากดั เนื�องจากเป็นกองทุนที�ไม่เปิดให้ซื =อขายได้ทุกวนัแบบกองทุนเปิดทั�วไป โดยกองทนุมีการรับซื =อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ
ในระหว่างอายโุครงการตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุและเมื�อครบอายกุองทนุประมาณ 12 ปีเท่านั =น 

 กองทนุมีอายโุครงการ 12 ปี แต่อาจเลิกโครงการก่อน 12 ปีได้หากผู้จดัการทรัสต์ใช้ดลุยพินิจเลิก PE ทรัสต์ ผู้ลงทนุไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน
ช่วงเวลาดงักล่าว  

 กองทุนอาจลงทนุกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ�ง และ/หรือในประเทศใดประเทศหนึ�ง ดงันั =น ผลการดําเนินงานจึงอาจผนัผวนมากกว่า
กองทนุรวมทั�วไปที�มีการกระจายการลงทุน ผู้ลงทนุจึงควรพิจารณาความเสี�ยงและการกระจายความเสี�ยงของพอร์ตการลงทนุโดยรวมของตนเอง และข้อมลู
ในหนงัสือชี =ชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจซื =อหน่วยลงทนุ 

 เนื�องจากลกัษณะของโครงการลงทนุของ PE ทรัสต์ กองทนุจึงอาจมีความเสี�ยงต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการลงทนุในบริษัทซึ�งอยู่ในระยะเริ�มต้นและ/หรือบริษัทที�
อยู่ในประเภทธุรกิจที�เน้นการลงทนุได้แก่ กลุ่มธุรกิจ เทคโนโลยีที�เกี�ยวข้องกบัการเงิน (Financial tech) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และยานยนต์ 
(Automotive) บริษัทเหล่านี =อาจรับภาระของภาวะในทางลบของธุรกิจและเศรษฐกิจได้น้อยกว่าบริษัทที�มีขนาดใหญ่กว่าและก่อตั =งมานานกว่า โดยเฉพาะ
อย่างยิ�งบริษัทที�อยู่ในระยะเริ�มต้นอาจขาดประสบการณ์หรือความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ และความสามารถที�จะเข้าถึงช่องทางการจัด
จําหน่ายผลิตภณัฑ์ของตน ขาดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และมีเงินทุนไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน การวิจัยและการพฒันา อีกทั =ง
เทคโนโลยีของบริษัทเหล่านั =นอาจยงัไม่ได้รับการทดสอบ ปัจจยัเหล่านี =ทําให้ผู้ออกหลกัทรัพย์ในระยะเริ�มต้นมีแนวโน้มที�จะล้มเหลวในด้านการดําเนินงานและ
การเงิน ซึ�งมีผลในทางลบต่อความอยู่รอดของผู้ออกหลกัทรัพย์ทั =งในระยะสั =นและระยะยาวมากกว่าผู้ประกอบการรายอื�นในธุรกิจเดียวกัน บริษัทเหล่านั =น
อาจไม่มีประวตัิการดําเนินงานที�สร้างผลกําไร หรืออาจมีประวตัิการดําเนินงานที�สร้างผลกําไรอย่างจํากดัและไม่สามารถสร้างผลกําไรได้ในอนาคต และอาจ
มีความผันผวนสูงในด้านรายได้ ค่าใช้จ่ายและผลกําไร และอาจพึ�งพาการบริหารจัดการโดยบุคลากรหลักเพียงคนเดียวหรือไม่กี�คน อีกทั =งอาจมีความ
อ่อนไหวต่อความสญูเสีย และความเสี�ยงต่อการล้มละลายที�สงูกว่า 

 กรณี PE ทรัสต์ ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินหรือถอนตวัจากการลงทุนได้สําเร็จในเวลาหรือราคาที�ต้องการ เพื�อคืนเงินต้นและ/หรือจ่ายผลตอบแทนให้แก่
กองทนุภายในระยะเวลาที�เหมาะสมหรือภายในอายโุครงการกองทนุ อาจส่งผลให้ผู้ลงทนุสญูเสียเงินต้นและผลตอบแทนตามที�คาดหวงัได้ 

 เมื�อครบอายโุครงการ หาก PE ทรัสต์ไม่สามารถจําหน่ายหรือถอนการลงทุนในกิจการเป้าหมายได้ทั =งหมด ผู้จดัการทรัสต์หรือผู้ ชําระบญัชีที�ได้รับการแต่งตั =ง 
อาจคืนเงินลงทนุด้วยทรัพย์สินอื�นใดที�มิใช่เงินแก่ผู้ลงทนุ ด้วยราคายตุิธรรมหรือราคาตลาดในขณะนั =น ซึ�งอาจส่งผลให้ผู้ลงทนุขาดทนุหรือสญูเสียเงินต้นจาก
การลงทนุได้ หรือผู้จดัการทรัสต์หรือผู้ ชําระบญัชีที�ได้รับการแต่งตั =งอาจใช้ดลุยพินิจจําหน่ายทรัพย์สินที�เหลืออยู่ไปยงันิติบคุคลเฉพาะกิจ (Special-purpose 
vehicle) ที�จดัตั =งขึ =นและควบคมุโดยผู้จดัการทรัสต์หรือกิจการที�เกี�ยวข้องที�ราคายตุิธรรมหรือราคาตลาด หรือจําหน่ายแก่บคุคลอื�นใด ซึ�งอาจส่งผลให้ผู้ลงทนุ
ขาดทนุหรือสญูเสียเงินต้นจากการลงทนุได้ 

 PE ทรัสต์อาจมีการเพิ�มรอบเวลาวนัปิดรับการลงทนุ (Subsequent closing) และรับผู้ลงทนุรายอื�นเพิ�มในภายหลงั (Subsequent closing investor) รวมถึง
เปิดโอกาสให้นักลงทุนในรอบปิดรับการลงทุน (Closing) ก่อนหน้าหรือรอบแรก (Prior investor) เพิ�มเงินลงทุนได้ โดยเป็นไปตามเงื�อนไขในสญัญาก่อตั =งท
รัสต์และตามดุลยพินิจของผู้จัดการทรัสต์ ผู้ลงทุนเพิ�มภายหลงั (Subsequent closing investor) นี = จะเข้ามีส่วนร่วมในพอรต์การลงทุนของ PE ทรัสต์ และ
ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ =นก่อนการรับผู้ลงทุนเพิ�มในภายหลงั (Subsequent closing investor) เข้ามาตามสดัส่วนเงินลงทุน โดยวิธีการคํานวณเพื�อจัดสรรสดัส่วน
การลงทุนใน PE ทรัสต์และค่าใช้จ่ายเพิ�มเติม (ถ้ามี) จะคํานวณโดยผู้จัดการทรัสต์ การรับผู้ลงทุนและเงินลงทุนเพิ�มนี = อาจทําให้สดัส่วนการลงทุนใน PE 
ทรัสต์ของผู้ลงทนุก่อนหน้าเปลี�ยนแปลงไปและอาจส่งผลให้ผลตอบแทนคาดหวงัลดลงได้ 

 อาจมีผู้ลงทุนรายใดใน PE ทรัสต์ที�ผิดนดัชําระเงินเรียกลงทุน (Defaulting investor) ส่งผลให้การลงทนุของ PE ทรัสต์ไม่เป็นไปตามที�คาดหวงั หรือสูญเสีย
โอกาสการลงทนุ รวมถึงเกิดค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีทางกฏหมาย การเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้ลงทนุรายนั =น และส่งผลต่อผลตอบแทนของ PE ทรัสต์ได้ 

 ผู้ลงทุนบางรายใน PE ทรัสต์อาจไม่ถกูกําหนดให้ชําระเงินลงทนุหรือไม่ถกูกําหนดให้นําเงินส่วนที�จะจัดสรรคืนไปลงทนุต่อ (Excused investor) ตามที�ตกลงไว้ 
หากมีเหตทุี�เชื�อได้ว่า 

- การลงทนุของผู้ลงทนุรายนั =นอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบอย่างมีนัยยะสําคญัต่อผู้ลงทนุรายนั =นเองและผู้ลงทนุรายดงักล่าวได้แสดงความจํานงเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรและปฏิบตัิตามข้อกําหนดในสญัญาก่อตั =งทรัสต์อย่างครบถ้วนแล้ว หรือ 

- เมื�อผู้จัดการทรัสต์มีเหตุที�เชื�อได้ว่าการเข้าร่วมลงทุนของผู้ลงทุนรายใด ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนบางส่วนหรือทั =งหมดจากผู้ลงทุนรายนั =น อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบทางลบอย่างมีนยัยะสําคญั หรืออาจทําให้ 1) PE ทรัสต์ไม่สามารถเข้าลงทนุหรือดําเนินการใดๆได้สําเร็จ หรือ 2) ก่อให้เกิดความเสี�ยงเพิ�มขึ =น 
หรือเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนหรือการดําเนินการใดๆของ PE ทรัสต์ หรือ 3) ก่อให้เกิดหน้าที�ภาระทางภาษี กฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องใดๆ ไม่ว่าจะต่อ PE 
ทรัสต์ กิจการเป้าหมายที�จะลงทนุ ผู้ลงทนุรายอื�นใด หรือบริษัทในเครือ หรือ 4) ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมอย่างมีนยัยะสําคญั 



 หน้า 2 
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การมี Excused investor เกิดขึ =นนี = อาจส่งผลให้มีการเปลี�ยนแปลงต่อการเรียกชําระเงินลงทุนและสดัส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนที�เหลือใน PE ทรัสต์ 
อย่างไรก็ตาม การเรียกชําระเงินลงทนุจะไม่เกินจากจํานวนเงินลงทนุที�ตกลงไว้ (Committed capital) 

 ในช่วงปีแรกๆของการจดัตั =ง PE ทรัสต์ มลูค่าที�คาดว่าจะได้รับจากการจําหน่ายการลงทนุ (Realization value) อาจมีมลูค่าตํ�ากว่ามลูค่าเงินลงทนุเริ�มต้น โดย
อาจมีสาเหตุจากผลกระทบของค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดตั =งและการดําเนินการ อีกทั =ง PE ทรัสต์เพิ�งอยู่ในระยะเริ�มต้นของวงจรการลงทุน การ
ประเมินมลูค่ากิจการที�เข้าลงทนุจะเป็นไปตามมาตรฐานอตุสาหกรรมที�มีอยู่ ในขณะที�มาตรฐานดงักล่าวมุ่งที�จะให้ข้อมลูที�แท้จริงเป็นธรรมของมลูค่ากิจการ
ที�เข้าลงทนุ ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง แต่มลูค่าตลาดที�แท้จริงของการลงทนุประเภท Private Equity จะเกิดขึ =นเมื�อมีการถอนหรือจําหน่ายการลงทนุนั =น 

 PE ทรัสต์ อาจมีการคืนเงินลงทนุที�ได้รับชําระแล้วแก่ผู้ลงทนุ หากเงินลงทนุดงักล่าวมิได้ถกูนําไปใช้ลงทนุหรือเงินลงทนุที�ได้รับชําระมามีมลูค่าเกินกว่าความ
จําเป็นด้วยสาเหตใุดก็ตาม โดยจะคืนเงินลงทนุ บวกด้วยดอกเบี =ยที�อตัราเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงศรี ในช่วงเวลาที�มีการคืนเงินหรือผลประโยชน์อื�น
ใดที�เกิดขึ =น หกัด้วยค่าใชจ่ายทรัสต์ ภายในระยะเวลาเข้าลงทุน (Commitment period) การคืนเงินลงทุนนี = อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนตํ�ากว่าที�
คาดหวงัไว้ 

 PE ทรัสต์ มีการตั =งเงินสํารองเพื�อการบริหารจดัการ เพื�อการลงทนุเพิ�มเติม เพื�อชําระค่าใช้จ่ายหรือภาระผกูพนัต่างๆ หรือเพื�อวตัถปุระสงค์โดยชอบอื�นใด และ
กองทนุ KFFVPE-UI มีการตั =งเงินสํารองเพื�อชําระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายหรือภาระผกูพนัต่างๆ การตั =งสํารองเหล่านี = จะส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินลงทนุ
และกระแสเงินสดที�ผู้ลงทนุจะทยอยได้รับระหว่างอายกุองทนุ อาจทําให้ผู้ลงทนุได้รับผลตอบแทนตํ�ากว่าการไม่มีการตั =งเงินสํารอง 

 PE ทรัสต์อาจนําเงินที�พึงจดัสรรคืนให้แก่กองทุนไปลงทุนต่อ (Reinvestment) หรือชําระค่าใช้จ่ายของ PE ทรัสต์ หรืออาจใช้เพื�อวตัถุประสงค์โดยชอบอื�นใด 
ดงันั =น กองทนุอาจมิได้รับชําระคืนเงินต้นและผลตอบแทนในระยะเวลาและอตัราตามที�คาดหวงั 

 PE ทรัสต์อาจจัดสรรคืนเงินลงทุนและผลตอบแทนด้วยหลกัทรัพย์อื�นที�มิใช่เงินแก่กองทุน เว้นแต่กองทุนได้ยื�นความประสงค์ต่อผู้จัดการทรัสต์ถึงการรับคืน
เงินลงทนุและผลตอบแทนเป็นเงินเท่านั =น โดยผู้จดัการทรัสต์จะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการขายหลกัทรัพย์ในราคาที�สมเหตสุมผลเพื�อคืน
เงินให้แก่ผู้ลงทนุ และการขายนั =นจะต้องกระทําด้วยราคาตลาดที�ยตุิธรรม ในกรณีที�ขายแก่บคุคลที�สาม ผู้จดัการทรัสต์จะใช้ความพยายายอย่างเต็มที�ในการ
ขายเพื�อให้ได้ราคาที�ดีที�สดุในขณะนั =น แต่ก็มิอาจรับประกนัได้ว่าราคาที�ขายได้ จะเป็นราคาที�ดีที�สดุ นอกจากนั =น ผู้ลงทนุจะต้องชําระค่าใช้จ่ายที�อาจเกิดขึ =น
จากการขายหลกัทรัพย์นั =น 

 โอกาสการเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- กองทนุนี =มีนโยบายลงทนุในหน่วย private equity ของ ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี = ทรัสต์ I ที�มีบริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จํากดั เป็นผู้จดัการทรัสต์ ซึ�ง
เป็นบริษัทในเครือกลุ่มธนาคารกรุงศรี อยธุยา จํากดั (มหาชน) เช่นเดียวกนักบับริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั ซึ�งเป็นผู้จดัการกองทนุของ
กองทนุนี = 

- บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จํากัด ในฐานะผู้จัดการทรัสต์ ของ ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี = ทรัสต์ I  อาจมีการลงทุนในกิจการ Startup หรือหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื�นเพื�อบริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จํากดั เช่นเดียวกนักบัที�บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จํากดั ในฐานะผู้จดัการทรัสต์ จะลงทนุในกิจการ Startup 
หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�น เพื�อ ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี = ทรัสต์ I 

- บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จํากดั ในฐานะผู้จดัการทรัสต์ อาจมีการลงทุนหรือทําสญัญาหรือเข้าทําธุรกรรมเพื�อ ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี = ทรัสต์ I ใน
กิจการเป้าหมาย หรือกิจการ Startup ที�มีส่วนเกี�ยวข้องทั =งทางตรงและทางอ้อมกบัผู้จดัการทรัสต์ หรือบริษัทในเครือกลุ่มธนาคารกรุงศรี อยธุยา จํากดั 
(มหาชน) 

- บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จํากัด (ผู้จัดการทรัสต์) อาจมีการลงทุนในกิจการเป้าหมาย หรือกิจการ Startup อยู่ก่อนวนัปิดรับการลงทุน (Warehoused 
Investments) ซึ�งการลงทนุนั =นอาจมีลกัษณะที�สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และกลยทุธ์การลงทนุของ ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี = ทรัสต์ I (“PE ทรัสต์”) 
และผู้ จัดการทรัสต์อาจโอนการลงทุนดังกล่าวนั =นมายัง PE ทรัสต์ก่อนหรือภายหลังวันปิดรับการลงทุน (Closing) และถือว่า Warehoused 
Investments ที�โอนมานี =ถือเป็นเงินลงทุนที�ได้รับชําระแล้วในส่วนของผู้จัดการทรัสต์ มูลค่าของ Warehoused Investments ที�โอนมาจะเท่ากับราคา
ยุติธรรมของ Warehoused Investment บวกด้วยยอดเงินส่วนเพิ�มที�กําหนดโดยผู้จัดการทรัสต์ ซึ�งรวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ =นจากการเข้า
ซื =อ ถือครอง และการโอนส่วน Warehoused Investment นี =ตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานของอตุสาหกรรมในลกัษณะเดียวกนัจะพึงกระทํา 

- ผู้จัดการทรัสต์อาจจัดให้มีการลงทุนร่วมในกิจการเป้าหมายเดียวกับ PE ทรัสต์ แก่ผู้ลงทุนรายอื�นใดหรือบุคคลที�สาม (Co-investment) โดยการลงทนุ
ร่วมนี =อาจกระทําการเข้าลงทุนหรือถอนการลงทุนในเวลาเดียวกัน รูปแบบหรือวิธีเดียวกันกับ PE ทรัสต์ ผู้ลงทุนร่วม (Co-investor) จะถูกจัดสรรยอด
ลงทนุ ค่าใช้จ่าย ภาระผกูพนัต่างๆ ตามสดัส่วนที�เข้าลงทนุ 

- เมื�อมีกรณีใดกรณีหนึ�งที�เกิดขึ =นก่อน อนัได้แก่ 1) เมื�อสิ =นสุดระยะเวลาการเข้าลงทุน หรือ 2) เมื�อเงินที�ระดมทุนในสดัส่วนร้อยละ 80 ได้ถูกนําไปลงทนุ 
หรือถกูเรียกชําระเงินลงทนุ หรือถกูสํารองไว้สําหรับลงทนุ ซึ�งรวมถึงการลงทนุสืบเนื�องหรือสําหรับชําระค่าใช้จ่ายกองทรัสต์ หรือ 3) เมื�อสดัส่วนร้อยละ 
60 ของเงินลงทุนทั =งหมดได้ถูกนําไปลงทุน หรือ 4) เมื�อกองทรัสต์ได้สิ =นสุดลง ผู้ จัดการทรัสต์อาจรับค่าธรรมเนียมจากการบริหารจัดการหรือให้
คําปรึกษาในรูปแบบการลงทุนอื�นใดหรือบญัชีใด นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมจัดการจากการเป็นผู้จัดการทรัสต์ของ PE ทรัสต์ ซึ�งอาจมีวตัถุประสงค์
การลงทนุที�ทบัซ้อนอย่างมีนยัยะสําคญั 

- PE ทรัสต์ได้มีการมอบหมายให้บริษัทในเครือที�เกี�ยวข้องเป็นผู้ประเมินมลูค่ากิจการเป้าหมายหรือทรัพย์สินที� PE ทรัสต์ลงทนุ 

- ผู้ให้บริการ นายหน้า นายหน้าค้าหลกัทรัพย์ ตวัแทนหรือผู้ได้รับการแต่งตั =งในการให้บริการใดๆ รวมถึงบคุคลที�เกี�ยวข้องของผู้ให้บริการเหล่านั =น (แต่ละ
ราย เรียกว่า “ผู้ มีส่วนได้เสีย”) อาจเข้ามามีส่วนเกี�ยวข้องในการลงทนุหรือกิจกรรมต่างๆของ PE ทรัสต์ หรือของกองทนุ  



 หน้า 3 

 

             - กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย - ***              บริษัทหลกัทรัพยTจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

การกระทําดงักล่าวอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ�งผู้ลงทุนของกองทุนรับทราบและตกลงยินยอมในการกระทําที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ดงักล่าว และกองทุนไม่สามารถรับรองว่าผลตอบแทนจากการลงทุนของ ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี = ทรัสต์ I จะคล้ายหรือเหมือนกับ
ผลตอบแทนของการลงทนุอื�นใดที�ผู้จัดการทรัสต์เป็นหุ้นส่วนไม่จํากดัความรับผิด หรือทําหน้าที�เป็นผู้จัดการทรัสต์ หรือให้คําแนะนํา หรือเป็นที�ปรึกษา หรือ
ให้บริการอื�นใด 

- บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จํากัด (KFIN) และ ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) (BAY) เป็นนิติบุคคลแยกจากกัน KFIN มีความเป็นอิสระในการ
ดําเนินงานและการตดัสินใจทางธุรกิจ ในกรณีที� KFIN มีการลงทุนในบริษัทเป้าหมายที�ไปร่วมลงทุน เป็นลูกหนี =ของ BAY หรือมีความเกี�ยวข้องทั =ง
ทางตรงหรือทางอ้อม KFIN ในฐานะผู้จัดการทรัสต์ จะพิจารณาตดัสินใจลงทุนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคญั และจะพิจารณาให้
สอดคล้องกับนโยบายและวตัถุประสงค์การลงทนุของ PE ทรัสต์ มีราคาที�เหมาะสมสอดคล้องกับราคาตลาด รวมถึงการทําธุรกรรมดงักล่าวก่อให้เกิด
ประโยชน์ที�ดีที�สดุต่อ PE ทรัสต์ ในสถานการณ์ขณะนั =น 

- กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทจัดการ อาจมีการลงทุนในกองทุน KFFVPE-UI โดยบริษัทจัดการจะมีการควบคุมดูแลการลงทุนของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการลงทุนเพื�อเป็นทรัพย์สินของพนักงาน (staff dealing rule) นอกจากนี = 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของผู้จัดการทรัสต์ อาจมีการลงทุนในกอง KFFVPE-UI โดยผู้จัดการการทรัสต์ จะคํานึงถึงประโยชน์ของลกูค้าหรือผู้
ลงทนุเป็นสําคญั (putting investors first) 

ในกรณีที�จะมีการทําธุรกรรมที�มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้จดัการทรัสต์และ/หรือบริษัทจดัการจะคํานึงถึงประโยชน์ที�ดีที�สดุสําหรับผู้ลงทนุ หรือจําเป็น
และเป็นประโยชน์ต่อลกูค้าในสถานการณ์ขณะนั =น และเป็นการทําธุรกรรมในลกัษณะที�เป็นธรรมเนียมทางการค้าปกติเสมือนเป็นการทําธุรกรรมกบับคุคล
ทั�วไปที�มิได้มีความเกี�ยวข้องกันเป็นพิเศษ (at arm’s length transactions) โดยการทําธุรกรรมดงักล่าวจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานของ
อตุสาหกรรมหรือเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพในลกัษณะเดียวกนัจะพึงกระทํา 

ทั =งนี = บริษัทจดัการมีการกําหนดนโยบาย ระบบงานและมาตรการป้องกนัและจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ และมีการควบคมุดแูล
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และบคุลากรของบริษัทจดัการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย/ระบบงาน/มาตรการ ดงักล่าวอย่างเคร่งครัด 

 ด้วยข้อจํากดั เงื�อนไข หรือสาเหตอืุ�นใดทางภาษี ทางกฎหมายหรือกฏเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง อาจทําให้ผู้จดัการทรัสต์หรือกิจการที�เกี�ยวข้อง มีการจดัตั =งการลงทุน
คู่ขนาน (Parallel Vehicle) ด้วยรูปแบบใดๆ ให้แก่ผู้ลงทุนรายใด หรือมีการจัดตั =งวิธีการ โครงสร้าง ลักษณะการเข้าลงทุนด้วยทางเลือกอื�น (Alternative 
Vehicle) นอกเหนือจาก PE ทรัสต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อการเข้าลงทุนในกิจการเป้าหมายเดียวกับ PE ทรัสต์ การลงทุนผ่านวิธีการลงทุนแบบคู่ขนาน 
(Parallel Vehicle) หรือการลงทนุผ่านวิธีการลงทนุแบบทางเลือกอื�นใด (Alternative Vehicle) นี = จะถกูควบคมุ บริหารจดัการโดยผู้จดัการทรัสต์หรือกิจการที�
เกี�ยวข้อง และเป็นไปตามเอกสารการจดัตั =งที�มีใจความหลกัสอดคล้องกับทรัสต์และสญัญาก่อตั =งทรัสต์ ผู้จัดการทรัสต์จะจัดสรรผลตอบแทน รายได้ รวมถึง
ค่าใช้จ่าย ภาระผูกพนัต่างๆที�เกิดขึ =นจากการลงทุนของ PE ทรัสต์และการลงทนุคู่ขนาน (Parallel Vehicle) และการเข้าลงทนุด้วยทางเลือกอื�น (Alternative 
Vehicle) ตามสดัส่วนการเข้าลงทนุ และเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการทรัสต์ ทั =งนี = กองทุนไม่สามารถรับรองว่าผลตอบแทนจากการลงทุนของ ฟินโนเวน
เจอร์ ไพรเวท อิควิตี = ทรัสต์ I จะคล้ายหรือเหมือนกับผลตอบแทนของการลงทุนแบบคู่ขนานหรือทางเลือกอื�น หรือจะมีการจัดสรรการลงทุนและค่าใช้จ่ายที�
เกิดขึ =นได้อย่างเท่าเทียม 

 สญัญาก่อตั =งทรัสต์อาจมีการแก้ไข เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม ซึ�งเป็นไปตามข้อกําหนดเงื�อนไขที�ระบไุว้ในสญัญาก่อตั =งทรัสต์ ซึ�งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
กองทนุและผู้ ถือหน่วยได้ 

 บลจ. กรุงศรีในฐานะผู้จดัการกองทนุ KFFVPE-UI ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ PE ทรัสต์ โดยการพิจารณาเข้าลงทนุ หรือถอนการลงทนุ การบริหาร
จัดการในทรัพย์สินใดๆ รวมทั =งการเลิก PE ทรัสต์ จะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการทรัสต์ ซึ�งมีความรู้ ความสามารถ และความเชี�ยวชาญในการลงทุน 
Private Equity ทั =งนี = ผู้ลงทุนรับทราบว่า PE ทรัสต์ ไม่รับรองว่าการใช้วิจารณญาณของผู้จัดการทรัสต์ จะส่งผลให้การลงทุนของ PE ทรัสต์ สามารถสร้างผล
กําไรได้ 
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ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที'ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก ที�ลงทุนแบบมีความเสี�ยงทั =งในและต่างประเทศ สําหรับผู้ลงทุนสถาบนัหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ 
ประเภทรับซื =อคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ 

นโยบายการลงทุน :  

1. กองทุนมีนโยบายที�จะเน้นลงทนุในหน่วย private equity โดยไม่จํากัดอตัราส่วน สามารถมีสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity สูงสุดร้อยละ 100 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ผ่านการลงทนุใน PE ทรัสต์ 

2. PE ทรัสต์ ชื�อ ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี = ทรัสต์ I ซึ�งจดัตั =งขึ =นเพื�อระดมเงินลงทนุแบบจํากดัจํานวนผู้ลงทุนที�มีคณุสมบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง 
เพื�อร่วมลงทนุในลกัษณะของ Venture Capital (VC) ในกิจการ Start-up ของบริษัทเอกชนที�ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ทั =งในและต่างประเทศ และ
เป็นกิจการ Start-up ที�มีเทคโนโลยีที�เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของอุตสาหกรรมนั =นๆ ได้แก่ การเงิน (Financial tech) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 
และ ยานยนต์ (Automotive) เป็นต้น 

3. PE ทรัสต์ดงักล่าวจัดตั =งขึ =นตามพระราชบญัญัติทรัสต์เพื�อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
(“MFC”) เป็นทรัสตี ซึ�งมีหน้าที�ในการจดัการ PE ทรัสต์ และมีบริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จํากดั เป็นผู้จดัการทรัสต์ ซึ�งทําหน้าที�ในการจดัการลงทนุ  ทั =งนี = บริษัท 
กรุงศรี ฟินโนเวต จํากัด เป็นบริษัทร่วมลงทุน (Corporate Venture Capital : CVC) จัดตั =งขึ =นในปี พ.ศ. 2560 อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย มีธนาคารกรุงศรีเป็นผู้ ถือหุ้น 100%  บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จํากัด มีประสบการณ์การลงทุนมากกว่า 15 Start-up รวมเงินลงทุนมากกว่า 
1,500 ล้านบาท และนบัเป็นหนึ�งในสถาบนัการเงินที�เป็นพนัธมิตรร่วมงานกบั Start-up มากที�สดุในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และยงัเป็นที�ยอมรับจาก
หลากหลายสถาบนัชั =นนํา 

4. PE ทรัสต์ มีกําหนดเงินเรียกลงทุนทั =งหมด (Total Committed Capital) ประมาณ 3,000 ล้านบาท ทั =งนี =อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ขึ =นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้จัดการทรัสต์ โดย PE ทรัสต์ มีอายุโครงการ 10 ปี และสามารถต่ออายุได้ 2 ครั =งๆ ละ 1 ปี หากยังมีทรัพย์สินใน PE ทรัสต์เหลืออยู่และผู้จัดการทรัสต์
พิจารณาแล้วเห็นว่าการต่ออายุออกไปจะเป็นประโยชน์กับผู้ ถือหน่วยลงทุนมากกว่า ทั =งนี = อาจเลิกโครงการก่อน 12 ปีได้หากผู้จัดการทรัสต์ใช้ดุลยพินิจเลิก 
PE ทรัสต์ 

5. กองทนุไม่กําหนด minimum committed capital โดยกองทนุจะทยอยลงทนุตามที� PE ทรัสต์มีการเรียกระดมทนุ (Capital call) ซึ�งแบ่งออกเป็น z คราวๆ ละ
ประมาณร้อยละ {| ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือเป็นไปตามระยะเวลาหรือจํานวนที�ผู้จัดการ ทรัสต์กําหนด โดยในระหว่างรอเรียกระดมทุนนี = 
กองทนุจะลงทนุในตราสารที�มีความเสี�ยงตํ�าและสภาพคล่องสงู เช่น ตราสารภาครัฐ และเงินฝากธนาคาร เป็นต้น 

6. กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ�งหนี =กึ�งทุน ตราสารหนี =และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสาร Basel III หน่วย CIS หน่วยลงทนุ
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื =นฐาน ทั =งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ 

7. กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี =ที�มีอันดับความน่าเชื�อถือตํ�ากว่าที�สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) ตราสารหนี =ที�ไม่ได้รับการจัดอันดบัความ
น่าเชื�อถือ (Unrated) หรือตราสารทนุของบริษัทที�ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยไม่จํากดัอตัราส่วน  

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

9. กองทนุอาจลงทนุในตราสารที�มีสญัญาซื =อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 

10. กองทุนจะไม่ทําธุรกรรมการขายหลกัทรัพย์ที�ไม่มีอยู่ในครอบครอง (Short Sale) การขายโดยมีสญัญาซื =อคืน (Repurchase Agreement) และการกู้ ยืม เว้น
แต่การกู้ ยืมและ repo เพื�อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์เงื�อนไข และวิธีการที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนดเท่านั =น 

11. ส่วนที�เหลืออาจจะลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�นทั =งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทนุได้  

12. กองทุนมีประมาณการผลตอบแทนภายใต้สถานการณ์เชิงลบอย่างมากที�สุด (worst case scenario) จากการที� PE ทรัสต์ มีการลงทุนในสัญญาซื =อขาย
ล่วงหน้า (derivatives) เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ ไม่เกินร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
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โครงสร้างของ PE ทรัสต์ 

 
 

สรุปข้อมูลสําคัญที'ผู้ลงทุนควรทราบเกี'ยวกับ PE ทรัสต์: ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี / ทรัสต์ I 

ชื'อ PE ทรัสต์ ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี = ทรัสต์ I 

ประเภทของกองทรัสต์ กองทรัสต์เพื�อกิจการเงินร่วมลงทนุ (PE Trust) 

อายุ PE ทรัสต์ 10 ปี และต่ออายไุด้อีก 2 ครั =งๆ ละ 1 ปี หากยงัมีทรัพย์สินใน PE ทรัสต์เหลืออยู่และผู้จดัการทรัสต์พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการต่ออายอุอกไปจะเป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุมากกว่า  

ผู้จัดการทรัสต์ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จํากดั 

บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จาํกัด  
(“กรุงศรี ฟินโนเวต”) 

จดัตั =งขึ =นในปี พ.ศ. 2560 เป็นบริษัทร่วมลงทนุ (Corporate Venture Capital : CVC) ในเครือกรุงศรี ซึ�งมีพนัธกิจ
สําคญัในการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอพั (Start-up) ด้านฟินเทคและเทคโนโลยีที�เกียวข้องด้านการธนาคารทั =งใน
ประเทศไทยและประเทศอื�นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เพื�อเติบโตไปยงัเป้าหมายที�วางไว้ ผ่านกิจกรรม
หลกั ได้แก่ การลงทนุเพื�อสร้างธุรกิจสตาร์ทอพัใหม่ๆ และโครงการบ่มเพาะธุรกิจ Start-up ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ 
และการร่วมลงทนุ โดยได้รับการสนบัสนนุและความร่วมมือมือจากหน่วยงานต่างๆ ของกรุงศรี 
กรุงศรี ฟินโนเวต มีประสบการณ์การลงทุนมานานกว่า 4 ปี ในกว่า 15 กิจการ Start-up รวมเงินลงทุนมากกว่า 
1,500 ล้านบาท และยงัเป็นสถาบนัการเงินที�เป็นพนัธมิตรร่วมงานกบั Start-up จํานวนมากที�สดุในภมิูภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้มากกว่า 63 บริษัท กว่า 106 โครงการ และส่งเสริมการทํางานด้านนวตักรรมของกรุงศรีและ
บริษัทในเครือมากกว่า 37 หน่วยธุรกิจ ประกอบกับความแข็งแกร่งของกรุงศรีและมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล 
กรุ๊ป (MUFG) ซึ�งเป็นหนึ�งในกลุ่มสถาบันทางการเงินชั =นนําระดับโลก อีกทั =ง MUFG มีเครือข่ายที�แข็งแกร่งซึ�ง
สามารถสร้างความสําเร็จและการเติบโตที�เข้มแข็งให้กบักองทนุ 

ทรัสตี บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) 

วัตถุประสงค์การลงทุน  ทรัสต์จัดตั =งขึ =นเพื�อระดมเงินลงทุนแบบจํากัดจํานวนผู้ลงทุนที�มีคุณสมบตัิเป็นไปตามเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง เพื�อร่วม
ลงทุนในลกัษณะของ Venture Capital (VC) ในกิจการ Start-up ของบริษัทเอกชนที�ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ทั =งในและต่างประเทศ โดยเป็นกิจการ Start-up ที� มีเทคโนโลยีที� เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
อุตสาหกรรมนั =นๆ ได้แก่ การเงิน (Financial tech) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และ ยานยนต์ 
(Automotive) เป็นต้น 
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นโยบายการลงทุน 1. ลงทนุในตราสารทนุ ตราสารที�เกี�ยวข้องกบัตราสารทนุ และเงินกู้แปลงสภาพ (Convertible Debt) 
2. เน้นลงทนุใน 3 กลุ่มธุรกิจ ได้เเก่ เทคโนโลยีที�เกี�ยวข้องกบัการเงิน (Financial tech) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-
Commerce) และยานยนต์ (Automotive) ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลลิปปินส์ 
สิงคโปร์ เวียดนาม  
3. เงินลงทนุที�ได้รับชําระแล้วจากผู้ลงทุน (Capital Contribution) ซึ�งยงัไม่ได้นําไปลงทนุในกิจการ Start-up อาจ
นําไปลงทุนชั�วคราว (Temporary Investments) ในสินทรัพย์สภาพคล่องระยะสั =น เพื�อรอการลงทุนในกิจการ 
Start-up และ/หรือเพื�อใช้ชําระค่าธรรมเนียมใดๆ หนี =สิ =น ค่าใช้จ่ายอื�นๆ หรืออาจนําไปจัดสรรคืนให้กับผู้ลงทุน
หากเงินดงักล่าวไม่ได้ถกูนําไปใช้ลงทนุ โดยให้เป็นไปตามดลุพินิจของผู้จดัการทรัสต์ 
ทั =งนี = กองทรัสต์อาจลงทุนในสญัญาซื =อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) โดยมีอตัราส่วนการลงทนุสูงสดุไม่เกิน {% ของ NAV และเพื�อป้องกันความ
เสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงิน โดยขึ =นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการทรัสต์ และไม่มีการกู้ ยืม เว้นแต่การกู้ ยืมเพื�อ
การบริหารสภาพคล่องของกองทรัสต์ ตามหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด  
4. การลงทุนชั�วคราว (Temporary Investments) ข้างต้น ได้แก่ เงินลงทุนในสินทรัพย์ต่อไปนี = (ก) เงินสดหรือ
รายการเทียบเท่าเงินสด (ข) หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที�แสดงถึงความเป็นเจ้าหนี =โดยตรง 
(Marketable Direct Obligations) ซึ�งออกหรือคํ =าประกันอย่างไม่มีเงื�อนไขโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ หรือ
ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที�มีอายุไม่เกินหนึ�งปีนับจากวนัที�ได้มาซึ�งหลกัทรัพย์ดงักล่าว (ค) ตราสารในตลาดเงิน 
ตราสารพาณิชย์ หรือตราสารหนี =ระยะสั =นอื�น ๆ ซึ�ง ณ วันที�กองทรัสต์เข้าลงทุน มีอันดับความน่าเชื�อถืออยู่ใน
อันดับสูงสุดสองอันดับแรก จากการจัดอันดับโดย Standard & Poor's Ratings Services หรือ Moody's 
Investors Services, Inc. หรือผู้ รับช่วงของสถาบันจัดอันดับดังกล่าว (หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื�อถือ
ระหว่างประเทศอื�นใด) หรือหน่วยงานที�ได้รับใบอนุญาตให้ดําเนินธุรกิจเป็นสถาบนัจัดอนัดบัความน่าเชื�อถือใน
ประเทศที�มีการออกตราสารดงักล่าว (ง) บญัชีเงินฝากในธนาคารหรือสถาบนัการเงินอื�น ๆ ที�มีภาระดอกเบี =ย (จ) 
กองทุนรวมตลาดเงิน และ (ฉ) บตัรเงินฝากที�มีอายุไม่เกินหนึ�งปีนับจากวนัที�ได้มาซึ�งบตัรเงินฝากดงักล่าวซึ�งออก
โดยธนาคารพาณิชย์ที�น่าเชื�อถือ 

นโยบายการลงทุน (ต่อ) 5. ผู้จดัการทรัสต์หรือบริษัทในเครืออาจมีการลงทนุในกิจการเป้าหมายอยู่ก่อนวนัปิดรับการลงทนุ (Warehoused 
Investments) ซึ�งการลงทุนนั =นอาจมีลักษณะที�สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุนของ PE ทรัสต์   
ผู้จัดการทรัสต์อาจโอนการลงทุนดังกล่าวนั =นมายัง PE ทรัสต์ภายหลงัวนัปิดรับการลงทุน (Closing) และถือว่า 
Warehoused Investments ที�โอนมานี =ถือเป็นเงินลงทุนที�ได้รับชําระแล้วในส่วนของผู้จัดการทรัสต์ มูลค่าของ 
Warehoused Investments ที�โอนมาจะเท่ากับราคายุติธรรมของ Warehoused Investment บวกด้วยยอดเงิน
ส่วนเพิ�มที�กําหนดโดยผู้จดัการทรัสต์ ซึ�งรวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ =นจากการเข้าซื =อ ถือครอง และการ
โอนส่วน Warehoused Investment นี =ตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานของอตุสาหกรรมที�มีอยู่ 

6. PE ทรัสต์อาจมีการลงทนุในตราสารใดๆ อาทิ หุ้นกู้  หุ้นกู้แปลงสภาพ ที�ออกโดยกิจการเป้าหมายหรือบริษัทใน
เครือของกิจการเป้าหมายเป็นการชั�วคราวเพื�อจองหรือรอการเข้าลงทุน (Bridge Investment) ในกิจการ
เป้าหมาย หากการเข้าลงทุนชั�วคราวดงักล่าวไม่ได้รับการชําระคืนภายใน 12 เดือนนับแต่วนัเข้าลงทุน จะถือว่า 
Bridge Investment นี =เป็นส่วนหนึ�งของพอร์ตการลงทนุของ PE ทรัสต์ 

7. PE ทรัสต์อาจลงทนุในตราสาร/สินทรัพย์อื�นใด นอกเหนือจากที�ระบไุว้ ซึ�งรวมถึงตราสาร/สินทรัพย์ที�ไม่ได้อยู่มี
อยู่ ณ วนัที�ของหนงัสือชี =ชวนฉบบันี = แต่อยู่ภายใต้วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุ 

การกู้ยืม PE ทรัสต์ ไม่มีการเพิ�มสถานะการลงทุนในสินทรัพย์ให้มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ PE ทรัสต์ 
(Leverage) และ/หรือทําธุรกรรมการกู้ ยืม 

ประเทศที'ลงทุน เน้นลงทนุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ทั =งนี =จะลงทนุ
ในต่างประเทศสงูสดุไม่เกิน 79% ของ NAV 

รูปแบบ (ธีม) การลงทุน  

 

● ลงทนุเชิงกลยทุธ์ (สดัส่วน 60%) 

● ลงทนุเพื�อเน้นสร้างผลตอบแทน (สดัส่วน 20%) 

● ลงทนุเพื�อเทคโนโลยีอนาคต (สดัส่วน 20%) 
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ประเภทธุรกิจที'ลงทุน 

 

เน้นลงทนุใน 3 กลุ่มธุรกิจ ได้เเก่ 

1. เทคโนโลยีที�เกี�ยวข้องกบัการเงิน (Financial tech) สดัส่วน 40%  

2. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) สดัส่วน 30%  

3. ยานยนต์ (Automotive) สดัส่วน 30%  

ระดับของ Start-up ที'ลงทุน 

 

Start-up ระดบั Series A* ขึ =นไป เพื�อนําไปใช้พฒันาผลิตภณัฑ์ ขยายฐานลกูค้า สร้างฐานข้อมลู รวมถึงการปรับ
ธุรกิจให้เข้ากบัตลาดที�ใหญ่มากขึ =นกว่าเดิม 

*Start-up ระดบั Series A หมายถึง รอบการลงทนุ A ซึ�งเป็นช่วงที�ธุรกิจของ Start-up เป็นที�รู้จกัแล้ว จึงต้องการที�
จะออกผลิตภัณฑ์หรือขยายฐานลูกค้าที�ใหญ่ขึ =น หรือจะขยายตัวไปสู่ตลาดใหม่ รวมถึงการปรับรูปแบบทางธุรกิจ
เพื�อให้เหมาะกบัตลาดที�กว้างขึ =น 

ประมาณการณ์จาํนวนกิจการ
เป้าหมาย 

15-25 กิจการ 

คาดการณ์การจัดสรรเงินลงทุน 

 

เป็นการลงทุนครั =งแรกใน Start-up รายนั =นๆ ประมาณ 60-70% และเป็นการลงทุนสืบเนื�องจาก Start-up ที�อาจ
เคยลงทนุไปแล้ว ประมาณ 30-40% 

อื'นๆ PE ทรัสต์อาจมีการปรับเปลี�ยนประเทศ รูปแบบการลงทุน ประเภทธุรกิจการลงทุน ระดบัของ Start-up ที�ลงทุน 
จํานวนกิจการเป้าหมาย การจัดสรรเงินลงทุน รวมถึงกลยุทธ์การลงทุนอื�นใดที�ไม่ได้อยู่มีอยู่ ณ วนัที�ของหนังสือ
ชี =ชวนฉบบันี = โดยขึ =นอยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการทรัสต์  

การจัดสรรผลตอบแทนและการชําระคืนของ PE ทรัสต์ 

เงินลงทนุและผลตอบแทนที� PE ทรัสตไ์ด้รับระหว่างไตรมาสใดๆ จะถกูจดัสรรภายใน 90 วนันบัจากสิ =นไตรมาสนั =น (ตามปฏิทิน) ทั =งนี = ผู้จดัการทรัสตส์ามารถ
พิจารณาเลื�อนการจดัสรรผลตอบแทนในไตรมาสถดัไป ไม่ว่าจะบางสว่นหรือทั =งหมดของเงินคืนจากการลงทนุนี = โดยการจ่ายเงินจะตกในไตรมาสถดัจากการ
พิจารณาจดัสรรเงินลงทนุ 

ผู้จดัการทรัสต์จะเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรเงินผลตอบแทนที� PE ทรัสต์ได้รับให้กบักองทนุตามสดัสว่น โดยเรียงลําดบั ดงันี = 

1.  ชําระเงินคืนเงินลงทนุให้แก่กองทนุจนกว่าจํานวนเงินสะสม (Cumulative distributions) ที�กองทนุได้รับเท่ากบัจํานวนเงินลงทนุทั =งหมดที�กองทนุได้ลงทนุใน 
PE ทรัสต์ (Capital commitment) 

2.  เมื�อชําระเงินคืนตามลําดบัที� 1 ครบแล้ว หากมีผลตอบแทนสว่นเกิน จะจดัสรรผลตอบแทนสว่นเกินดงักล่าวให้แก่กองทนุจนกว่าเงินสะสมที�กองทนุได้รับ 
(Cumulative distributions) เท่ากบัผลตอบแทนคาดหวงั (Preferred return) ที�อตัราร้อยละ 8 ต่อปี 

3.  เมื�อจดัสรรครบตามลําดบัที� 2 แล้ว หากยงัมีผลตอบแทนส่วนเกิน จะจดัสรรผลตอบแทนส่วนเกินให้แก่ผู้จดัการทรัสต์จนกว่าผู้จดัการทรัสต์จะได้รับสว่นแบ่ง
กําไรจากการลงทนุ (Carried interest) เท่ากบัร้อยละ 20 ของผลรวมของจํานวนเงินที�จดัสรรให้แก่กองทนุตามลาํดบัที� 2 กบัจํานวนเงินที�จดัสรรให้กบักองทนุ
ตามข้อ 3 นี = 

4.  เมื�อจดัสรรครบตามลําดบัที� 3 แล้ว หากยงัมีผลตอบแทนส่วนเกิน จะจดัสรรในส่วนที�เหลือในอตัราร้อยละ 20 ให้กบัผู้จดัการทรัสต์ และในอตัราร้อยละ 80 
ให้กบักองทนุ 

จํานวนเงินที�ผู้จดัการทรัสต์ได้รับตามลาํดบัที� 3 และ 4 จะเรียกรวมกนัว่า ส่วนแบ่งกําไรจากการลงทนุ (Carried interest)  

ทั =งนี = เมื�อ PE ทรัสต์สามารถจัดสรรเงินต้นคืนแก่ผู้ลงทุนจนครบ รวมถึงสามารถคืนผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนจนเกินกว่าร้อยละ 8 ตามที�กําหนดไว้แล้ว และมีส่วนแบ่ง
กําไรที�จ่ายให้แก่ผู้จัดการทรัสต์ (carried interest) แล้ว  PE ทรัสต์จะไม่มีการเรียกคืน (clawback) ส่วนแบ่งกําไรที�ได้แบ่งให้กับผู้จัดการทรัสต์ดงักล่าว ถึงแม้ว่าใน
ภายหลงั ผู้จดัการทรัสต์อาจถอนการลงทนุหรือจําหน่าย Start-up ที�เหลืออยู่ออกไปด้วยราคาที�ตํ�ากว่ามลูค่าต้นทนุที�ได้มาซึ�ง Start-up รายนั =น ๆ ก็ตาม 
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ตัวอย่างขั /นตอนการจัดสรรผลตอบแทนและการชําระเงินคืนของ PE ทรัสต์  
 กองทนุ KFFVPE-UI ลงทนุใน PE ทรัสต์ เป็นจํานวนเงิน 100 ล้านบาท 

 PE ทรัสต์ทะยอยจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนตลอดอายกุองทนุ เป็นจํานวนทั =งสิ =น 287.63 ล้านบาท 
 

วันที� ครั	งที� กระแส 
เงินสด  

(ล้านบาท) 

IRR ผู้ได้รับการจัดสรร หมายเหตุ 
กองทุน  

KFFVPE-UI  
(ล้านบาท) 

ผู้จัดการ 
ทรัสต์  

(ล้านบาท) 
30 พ.ย. 64 0 (100.00)    เงินลงทนุใน Finnoventure Private Equity Trust I  
1 ธ.ค. 68 1 20.00 -33.09% 20.00 - กองทนุ KFFVPE-UI ได้รับคืนเงินต้น 

10 มี.ค. 69 2 30.00 -15.32% 30.00 - กองทนุ KFFVPE-UI ได้รับคืนเงินต้น 
1 ก.ค. 70 3 40.00 -2.17% 40.00 - กองทนุ KFFVPE-UI ได้รับคืนเงินต้น 

20 ต.ค. 70 4 10.00 0.00% 10.00 - กองทนุ KFFVPE-UI ได้รับคืนเงินต้นครบ 100 ล้านบาท 
12 เม.ย. 71 5 17.00 3.12% 17.00 - กองทนุ KFFVPE-UI ได้รับการจดัสรรผลตอบแทนตาม

สดัสว่นที%ลงทนุจนกวา่ IRR จะมากกวา่อตัราร้อยละ 8 
จึงจะเริ%มแบ่งส่วนแบ่งกําไรให้ผู้จดัการ ทรัสต์  
งวดนี , IRR ยงัไม่ถึงร้อยละ 8 กองทนุ KFFVPE-UI จึงได้รับ
จดัสรรผลตอบแทนทั ,งหมด 

15 มิ.ย. 71 6 34.63 8.00% 34.63 - กองทนุ KFFVPE-UI ได้รับการจดัสรรผลตอบแทนตาม
สดัสว่นที%ลงทนุจนกวา่ IRR จะมากกวา่อตัราร้อยละ 8 
จึงจะเริ%มแบ่งส่วนแบ่งกําไรให้ผู้จดัการ ทรัสต์  
งวดนี , IRR ยงัไม่เกินร้อยละ 8 กองทนุ KFFVPE-UI จึงได้รับ
จดัสรรผลตอบแทนทั ,งหมด 

5 ก.พ. 72 7 10.00 9.11% - 10.00 งวดนี , IRR เกินร้อยละ 8  
ผู้จดัการทรัสต์ จะได้รับสว่นแบ่งกําไรในอตัราร้อยละ 
20% โดยเริ%ม Catch up ให้เท่ากบั 20% ของ
ผลตอบแทนที%ได้จ่ายให้กบักองทนุ KFFVPE-UI แล้วใน
งวดที% 5 และ 6 
งวดที% 5 จํานวน 17 ล้านบาท บวกกบังวดที% 6 จํานวน 
34.63 ล้านบาท รวมทั ,งสิ ,น 51.63 ล้านบาท ซึ%งจ่ายให้แก่
กองทนุ KFFVPE-UI ไปแล้วทั ,งหมด คิดเป็นส่วนแบ่งกําไร
ร้อยละ 80 ดงันั ,นส่วนแบ่งกําไรอีกร้อยละ 20 สําหรับ
ผู้จดัการทรัสต์จะเท่ากบั 12.91 ล้านบาท (20%/80% คณู
กบั 51.63 ล้านบาท) 
ดงันั ,น เงินจดัสรรผลตอบแทนในงวดนี , จึงจ่ายให้แก่
ผู้จดัการทรัสต์ทั ,งหมด 10 ล้านบาท ซึ%งยงัตํ%ากว่ายอดที%ต้อง
จดัสรรส่วนแบ่งกําไรทั ,งสิ ,น 12.91 ล้านบาท 

10 มี.ค. 72 8 50.00 13.61% - 2.91 ผู้จดัการทรัสต์ ได้รับจดัสรรส่วนแบ่งผลตอบแทนที%ยงั
ขาดอยู่ 2.91 ล้านบาท 

37.67 9.42 จากนั ,น แบ่งส่วนแบ่งกําไรระหว่างกองทนุ KFFVPE-UI 
และผู้จดัการทรัสต์ในอตัราสว่น 80:20 

11 พ.ค. 72 9 35.00 16.05% 28.00 7.00 แบ่งส่วนแบ่งกําไรระหวา่งกองทนุ KFFVPE-UI และ
ผู้จดัการทรัสต์ในอตัราสว่น 80:20 

4 ส.ค. 72 10 40.00 18.35% 32.00 8.00 แบ่งส่วนแบ่งกําไรระหวา่งกองทนุ KFFVPE-UI และ
ผู้จดัการทรัสต์ในอตัราสว่น 80:20 

1 ต.ค. 72 11 1.00 18.40% 0.80 0.20 แบ่งส่วนแบ่งกําไรระหวา่งกองทนุ KFFVPE-UI และ
ผู้จดัการทรัสต์ในอตัราสว่น 80:20 

สรุปเงินที�ได้จัดสรรคืนตั 	งแต่งวดที� 1 ถึง 11 
 กองทนุ KFFVPE-UI ได้รับจดัสรรเงินคืนทั =งสิ =น 250.10 ล้านบาท โดยเป็นเงินต้น 100 ล้านบาท และส่วนแบ่งกําไร 150.10 ล้านบาท 
 ผู้จดัการทรัสต์ ได้ส่วนแบ่งกําไรทั =งสิ =น 37.53 ล้านบาท 
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หมายเหตุ 

 IRR (Internal rate of return) คือ อตัราผลตอบแทนที�คํานวณจากกระแสเงินสดที�จ่ายให้กบัและได้รับจาก PE ทรัสต์ 

 ผลตอบแทนคาดหวงั (Preferred return หรือ Hurdle rate) อตัราร้อยละ 8 ต่อปี โดยคํานวณรายวนัและทบต้นรายปี 

 เงินสํารองเพื�อกนัไว้สําหรับการบริหารจดัการ PE ทรัสต์เพื�อวตัถปุระสงค์ต่างๆ เช่น เพื�อการลงทนุเพิ�มเติม เพื�อชําระค่าใช้จ่ายหรือภาระผกูพนัใดๆ หรืออาจ
ใช้เพื�อวตัถปุระสงค์โดยชอบอื�นใด รวมถึงเงินสํารองเพื�อกนัไว้สําหรับค่าใช้จ่ายหรือภาระผกูพนัอื�นในของกองทนุ KFFVPE-UI อาจส่งผลต่อกระแสเงินสดที�
ผู้ลงทนุจะทยอยได้รับระหว่างอายกุองทนุ และทําให้ผู้ลงทนุได้รับผลตอบแทนตํ�ากว่ากรณีไม่มีการตั =งสํารองไว้ 

 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เกิดกบั PE ทรัสต์ รวมถึงส่วนแบ่งกําไรให้กบัผู้จดัการทรัสต์ และค่าธรรมเนียมที�เรียกเก็บจากกองทนุ KFFVPE-UI ย่อมส่งผล
ต่อผลตอบแทนของกองทนุให้ลดลงได้ 

 PE ทรัสต์จะไม่มีการเรียกคืนเงินที�ได้จ่ายออกไปแล้วให้แก่กองทนุเพื�อนําไปลงทนุต่อหรือเพื�อวตัถปุระสงค์อื�นใดโดยชอบ 

 ตวัเลขและข้อมูลนี = เป็นเพียงตวัอย่างการคํานวณเพื�อประกอบการอธิบายการจัดสรรผลตอบแทนและการชําระเงินคืนเท่านั =น มิได้เป็นการรับประกันว่าเป็นผล
การดําเนินงานที� PE ทรัสต์จะสามารถทําได้ และไม่ใช่ผลตอบแทนที�ผู้ลงทนุจะได้รับจริง 

ผลกระทบทางลบที'มากที'สุดจากการลงทุน (Worst case scenario) 

กรณีกิจการที� PE ทรัสต์ร่วมลงทนุไม่ประสบความสําเร็จ ขาดทนุหรือล้มละลาย ผู้จดัการทรัสต์ไม่สามารถจําหน่ายหรือถอนการลงทนุในหลกัทรัพย์ทั =งหมดได้ใน
ราคาที�ต้องการและในระยะเวลาที�ต้องการ ทําให้กองทนุ KFFVPE-UI มีผลขาดทนุจนไม่สามารถคืนเงินลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ 
 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ PE ทรัสต์: ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี / ทรัสต์ I 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ  
(รวมค่าธรรมเนียมทรัสตี) 

ปีที� 1-5 : 2.50% ต่อปี ของเงินเรียกลงทนุทั =งหมด (Total commitment) 
ปีที� 6 เป็นต้นไป : 2% ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ โดยไม่รวมกําไรหรือขาดทนุที�ยงัไม่
รับรู้ในรอบปีบญัชีก่อนหน้า หรือ 20 ล้านบาท แล้วแต่จํานวนใดจะสงูกวา่ 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ จะชําระให้แก่ผู้ จัดการทรัสต์เป็นรายไตรมาสโดยเรียกเก็บ
ล่วงหน้า 

2. ส่วนแบ่งกําไรจากการลงทนุ (Carried Interest) เมื�อ PE ทรัสต์ได้รับผลตอบแทนที�คาดหวงั (Preferred return หรือ Hurdle rate) จาก
การลงทนุในกิจการ Start-up ตั =งแต่ 8% ขึ =นไป ผู้จดัการทรัสต์จะได้รับส่วนแบ่งกําไรใน
อตัรา 20% ของกําไรส่วนเกินทนุ 

3. ค่าใช้จ่ายกองทรัสต์ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตัิงาน อาทิ การได้มา การถือครองหรือการขายหลกัทรัพย์ 
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชี หรือที�ปรึกษา หรือการ
ประเมินมลูค่า ค่าใช้จ่ายในการชําระบญัชี ค่าธรรมเนียมที�จ่ายให้แก่หน่วยงานรัฐ ค่า
นายหน้า ค่าคอมมิชชั�นในการซื =อขายหลกัทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการจดัประชมุ เช่น 
จดัเตรียมเอกสาร สถานที� วิทยากร ค่าใข้จ่ายในการจดัทาํงบการเงิน รายงานทางภาษี
หรือรายงานต่างๆ ค่าธรรมเนียมที�จ่ายแก่ธนาคารในการจ่าย รับ การโอนเงิน การ
แลกเปลี�ยนเงินสกลุต่างประเทศ คา่ธรรมเนียมที�เกี�ยวข้องกบัการฟ้องร้อง ค่าประกนัต่อ
ความเสียหายที�เกิดขึ =นกบัทรัสต์หรือบคุคลที�เกี�ยวข้อง รวมถึงค่าธรรมเนียมอื�นใด และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยคา่ใช้จ่ายกองทรัสต์นี = จะไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี 

4. ค่าธรรมเนียมองค์กร (Organizational Fee) ค่าธรรมเนียมองค์กร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจดัตั =ง การจดทะเบียน ค่าเดนิทาง ค่าอาหาร
และที�พกั รวมถึงค่าใช้จ่ายอื�นใดที�เกี�ยวข้องกบัการจดัตั =งทรัสต์ โดยจะไม่เกิน 5 ล้านบาท 

5. ค่าใช้จ่ายในการเข้าลงทนุ (Portfolio Investment Expenses) ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย เพื�อใช้ในการสืบค้น ประเมิน สอบทาน การขอคําปรึกษาจาก
ผู้ เชี�ยวชาญเฉพาะด้าน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที�พกั ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื�นใด
เพื�อให้ได้มาซึ�งข้อมลู การเข้าลงทนุ การบริหารจดัการ การถือครอง การควบคมุ หรือการ
จําหน่าย ถอนการลงทนุ โดยค่าใช้จ่ายนี = จะไม่เกินร้อยละ 5 ต่อการเข้าหรือถอนการ
ลงทนุในแตล่ะครั =ง 

6. ค่าธรรมเนียมทรัสตี (รวมค่าธรรมเนียมของผู้ รับฝากทรัพย์สิน
และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนของกองทรัสต์แล้ว แต่ยงัไม่รวม 
ภาษีที�เกี�ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื�น เช่น ค่าเดินทาง ค่าที�พกั อื�นๆ 
เพื�อเยี�ยมชมกิจการร่วมลงทนุ ค่าใช้จ่ายด้านกฏหมาย ซึ�งจะเรียก
เก็บตามที�เกิดขึ =นจริง 
ค่าธรรมเนียมทรัสตี จะถกูเก็บรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจดัการ 

ปีที� 1-4 : 0.35% ต่อปี ของเงินลงทนุชําระแล้วของกองทรัสต์ (Total capital 
contributions) 
ปีที� 5 : 0.30% ต่อปี ของเงินลงทนุชําระแล้วของกองทรัสต ์(Total capital 
contributions) 
ปีที� 6-7 : 0.30% ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ โดยไม่รวมกําไรหรือขาดทนุที�ยงัไม่รับรู้
ในรอบปีบญัชีก่อนหน้า  
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ปีที� 8 เป็นต้นไป : 0.35% ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ โดยไม่รวมกําไรหรือขาดทนุที�ยงั
ไม่รับรู้ในรอบปีบญัชีก่อนหน้า 
ค่าธรรมเนียมขั =นตํ�า 2 ล้านบาทต่อปี  

* PE ทรัสต์ อาจเพิ�มเติมหรือเปลี�ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของทรัสต์ได้ 

 

ผลตอบแทนที'ผู้ลงทุน 
จะได้จากเงินลงทุน : 

โอกาสที�จะได้รับจากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื�องมาจากมูลค่าที�เพิ�มขึ =นของหลักทรัพย์หรือตราสารที�
กองทุนเข้าไปลงทุน โดยจะได้รับเมื�อมีการขายคืนหน่วยลงทุน ทั =งนี = ผู้ลงทุนที�เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีจาก
กําไรส่วนเกินดงักล่าว  

  



 หน้า 11 

 

             - กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย - ***              บริษัทหลกัทรัพยTจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

คําถามและคําตอบเกี'ยวกับกองทุนรวม 

1.  ลักษณะที'สําคัญของกองทุน 
 มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 

-  กองทนุนี =เป็นกองทนุสําหรับผู้ลงทนุสถาบนัและผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษเท่านั =น และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ 
 กองทนุรวมนี =มีจํานวนเงินทนุโครงการ (Fund Size) ล่าสดุ เท่าใด 

-  2,000 ล้านบาท โดยในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั =งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนโครงการ ทั =งนี = หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) 
แต่ไม่เต็มจํานวนที�เพิ�มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะดําเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนและดําเนินการ
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ =นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั =งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า 

 กองทนุรวมนี =เหมาะสมที�จะเป็นทางเลือกสําหรับเงินลงทนุลกัษณะใด และผู้ลงทนุควรลงทนุในระยะเวลาเท่าใด 
-  เหมาะสมสําหรับเงินลงทนุของผู้ มีเงินออมที�สามารถลงทุนได้เป็นระยะเวลาประมาณ 12 ปี และต้องการมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที�สงูกว่าการลงทนุใน
ตราสารหนี =ทั�วไป 

 ปัจจยัใดที�มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อเงินลงทนุของผู้ลงทนุ 
- ผลการดําเนินงานของ PE ทรัสต์ - ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี = ทรัสต์ I 
-  ปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที�ลงทนุ 
-  กองทนุนี =มีสภาพคล่องจํากดั เนื�องจากเป็นกองทนุที�ไม่เปิดให้ซื =อขายแบบกองทนุเปิดทั�วไป โดยกองทนุมีการรับซื =อคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิเท่านั =น 

 กองทนุรวมนี =เป็นกองทนุรวมที�มีผู้ประกนัเงินลงทนุหรือเป็นกองทนุรวมที�มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
-  ไม่มีผู้ประกนัเงินลงทนุและไม่คุ้มครองเงินต้น 

 กองทนุรวมนี =มีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 
-  วนัที�สิ =นสดุรอบบญัชีคือ วนัที� 31 มีนาคม ของทกุปี 

2.  ข้อกําหนดในการซื /อขายและโอนหน่วยลงทุน 
 กองทนุรวมนี =มีวิธีการขายและรับซื =อคืนหน่วยลงทนุอย่างไร 

(1)  วิธีการขายหน่วยลงทุน 

(1.1) การเปิดบัญชีกองทุน 

(1.1.1)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื /อคืนหน่วยลงทุน 

สําหรับผู้ที�ไม่เคยเปิดบญัชีกองทนุภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ ผู้จองซื =อจะต้องเปิดบญัชีกองทุนกบับริษัทจดัการ เพื�อประโยชน์
ในการติดต่อทํารายการซื =อ ขาย และสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน โดยผู้จองซื =อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคําขอเปิดบญัชี
กองทนุอย่างถกูต้องครบถ้วนและตามความเป็นจริง พร้อมทั =งแนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดงันี =  

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล 

ก) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน ซึ�งลงนามรับรองความถกูต้อง  ก)  สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
หรือเอกสารอื�นใดที�บริษัทจดัการกําหนดเพิ�มเติม  ข)  สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
 ค)  ตวัอย่างลายมือชื�อกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามและหรือ 

ผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลและเงื�อนไขการลงนาม 
 ง)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนาม

แทนนิติบคุคล 
 จ)  หนังสือมอบอํานาจในกรณีผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติ

บุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามที�ระบุใน
หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ซึ�งเอกสารดังกล่าวมี
การลงนามรับรองความถกูต้อง  

 หรือเอกสารอื�นใดที�บริษัทจดัการกําหนดเพิ�มเติม  

ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตั =งแต่ 2 คนขึ =นไป ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งชื�อผู้ ถือหน่วยลงทนุเหล่านั =น เป็นผู้ ถือหน่วย
ลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที�มีชื�อแรกในคําขอเปิดบญัชีกองทุนเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ทั =งนี = จะต้องเป็นไปตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ 
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(1.1.2)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ท่านสามารถเปิดบญัชีกองทนุออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซื =อคืนหน่วยลงทนุที�เปิดให้บริการได้ โดยมีข้อกําหนดและเงื�อนไขเป็นไปตามที�กําหนดไว้ของผู้ให้บริการแต่ละราย  

(1.2) มูลค่าขั /นตํ'าของการสั'งซื /อหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถจองซื =อหน่วยลงทนุครั =งแรกได้โดยจะต้องเป็นจํานวนเงินไม่ตํ�ากว่า 1,000,000 บาท และครั =งถดัไป 500 บาท โดยคํานวณเป็นหนว่ย
ลงทนุจากราคา 10 บาทต่อหน่วย ดงันั =น หากจองซื =อหน่วยลงทนุด้วยมลูค่ารวม 1,000,000 บาท ท่านจะได้รับหน่วยลงทนุ 100,000 หน่วย  

(1.3) วันและเวลาที'เสนอขายหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถจองซื =อหน่วยลงทุนได้เฉพาะในช่วงเสนอขายครั =งแรกระหว่างวนัที� 16 – 22 ธันวาคม 2564 ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัสุดท้าย
ของการเสนอขายหน่วยลงทนุครั =งแรก เท่านั =น  

(1.4)  ช่องทางการสั'งซื /อและการชําระเงินค่าจองซื /อหน่วยลงทุน 

 กรณีจองซื =อผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
ผู้จองซื =ออาจชําระเป็นคําสั�งหกับญัชีเงินฝากที� บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เช็ค หรือดราฟต์ ที�ธนาคารสามารถเรียกเก็บได้ในวนัเดียวกบั
วนัที�จองซื =อหน่วยลงทุน โดยสามารถโอนเงินหรือสั�งจ่ายเช็คต้องขีดคร่อมเข้าบญัชีชื�อ “บญัชีรับชําระค่าซื =อหน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี” ซึ�ง
บริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัไว้กบั บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

 กรณีจองซื =อผ่านบริษัทจดัการ หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื =อคืนหน่วยลงทนุอื�น 
ผู้จองซื =ออาจชําระเป็นเงินโอน เช็ค ดราฟต์ ได้ที�บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื =อคืนหน่วยลงทนุอื�น โดยสามารถโอนเงินหรือ
สั�งจ่ายเช็คขีดคร่อมเข้าบญัชีชื�อ “บญัชีจองซื =อหน่วยลงทนุ บลจ.กรุงศรี” ซึ�งบริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัที� บมจ. ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา, บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์, บมจ.ธนาคารกรุงเทพ, บมจ.ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซิตี =แบงก์ สาขากรุงเทพฯ, บมจ. ธนาคาร  
ยูโอบี, บมจ. ธนาคารกรุงไทย, บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต, บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื�อรายย่อย, บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน, 
บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื�อรายย่อย, ธนาคารออมสิน, บมจ.ธนาคารทิสโก้ หรือที�บริษัทจดัการกําหนดเพิ�มเติม 

 กองทนุนี =ไม่เปิดให้บริการจองซื =อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือช่องทางออนไลน์ใดๆ  

 บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื =อคืนหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิในการเพิ�มเติมช่องทางการทํารายการซื =อหน่วยลงทนุใน
ภายหลังก็ได้ เพื�ออํานวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเพิ�มเติมช่องทางดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าโดย
ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

(1.5) การจัดสรรหน่วยลงทุน  

ผู้จองซื =อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที�จองซื =อ หลงัจากที�บริษัทจัดการได้รับใบจองซื =อที�ถูกต้องครบถ้วนและได้รับชําระเงิน
ค่าจองซื =อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว ในกรณีที�มียอดรวมการจองซื =อหน่วยลงทุนทั =งหมดของกองทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ การ
จดัสรรหน่วยลงทนุให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยใช้หลกัการ “สั�งซื =อก่อน ได้ก่อน” ตามวนัและเวลาที�ได้รับรายการซื =อขายหน่วยลงทุน 
ในกรณีจองซื =อหน่วยลงทนุพร้อมกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื =อหน่วยลงทนุ
ดังกล่าวตามสดัส่วนจํานวนที�สั�งซื =อ (Pro Rata) ให้แก่ผู้ จองซื =อหน่วยลงทุนพร้อมกัน ทั =งนี = บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะตดัสิทธิผู้จองซื =อที�
ปฏิบตัิไม่เป็นไปตามที�โครงการกําหนดเกี�ยวกับวนัและเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทุนครั =งแรกในกรณีที�มียอดการจองซื =อในวนัแรกเกินกว่า
จํานวนเงินทนุของโครงการ และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุบางส่วนหรือทั =งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า  

(1.6) การคืนเงินค่าซื /อหน่วยลงทุน  

ในกรณีที�ผู้จองซื =อหน่วยลงทนุในช่วงการเสนอขายครั =งแรกไม่ได้รับการจดัสรรไม่ว่าทั =งหมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีที�บริษัทจดัการต้องยุติ
โครงการจดัการเนื�องจากไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทําให้ไม่สามารถจดัตั =งกองทุนได้ บริษัทจดัการจะชําระ
ค่าจองซื =อหน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที�เกิดขึ =นจากเงินที�ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) คืนให้แก่ผู้จองซื =อหน่วยลงทนุโดยโอน
เงินข้าบญัชีเงินฝาก หรือ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมและส่งทางไปรษณีย์ตามที�อยู่ที�ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชีกองทนุ ภายในหนึ�งเดือนนบัตั =งแต่วนัถดั
จากวนัสิ =นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั =งแรกตามสดัส่วนของเงินค่าจองซื =อหน่วยลงทนุ ในกรณีที�บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื =อ
และผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื =อหน่วยลงทุนได้ภายในกําหนดเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะชําระดอกเบี =ยในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละเจ็ดครึ�ง
ต่อปีนบัแต่วนัที�ครบกําหนดเวลานั =นจนถึงวนัที�บริษัทจดัการชําระเงินจํานวนดงักล่าวได้ครบถ้วน  

ทั =งนี = ในการคํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุที�ขายได้แล้วดงักล่าว จะใช้ราคาตามมลูค่าที�ตราไว้ของหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 
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(2)  วิธีการรับซื /อคืนหน่วยลงทุน 

เนื�องจากกองทุนนี =ไม่รับซื =อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซื =อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิโดยขึ =นอยู่กับดุลย
พินิจของบริษัทจดัการ และมีเงื�อนไขการรับซื =อคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ ดงัต่อไปนี = :  

(2.1)  บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื =อคืนหน่วยลงทุนโดยทําการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิของกองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ตามอตัราที�บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควรและขึ =นอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจัดการ ไปยงักองทุนเปิดกรุงศรีตรา
สารเงิน-สะสมมลูค่า (KFCASH-A) หรือกองทนุเปิดตราสารหนี =อื�นที�มีลกัษณะใกล้เคียงกนักองทนุใดกองทนุหนึ�ง (กองทนุปลายทาง) โดยบริษัท
จัดการจะระบุชื�อกองทุนปลายทางที�แน่นอนไว้ในหนังสือชี =ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญก่อนวนัที�เริ�มเสนอขายหน่วยลงทุนครั =งแรก อย่างไรก็ดี 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลงกองทนุปลายทางในภายหลงัก็ได้ โดยขึ =นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ    

ทั =งนี = ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับหน่วยลงทนุของกองทุนปลายทาง ภายหลงัจากการทํารายการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิในวนัทําการถัดไป 
ดงันั =น ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถดําเนินการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุไปยงักองทุนอื�นได้ โดยให้เป็นไปตามเงื�อนไขที�ระบุไว้
ในหนงัสือชี =ชวนของกองทนุปลายทาง  

(2.2)  ในกรณีเกิดเหตกุารณ์ที�กองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมลูค่า (KFCASH-A) ประสบปัญหาสภาพคล่องและบริษัทจดัการอยู่ระหว่างการใช้
เครื�องมือใดๆ หรือดําเนินการใดๆ สําหรับการบริหารสภาพคล่องของกองทุนดงักล่าว หรือมีเหตกุารณ์อื�นใดที�บริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่า
การดําเนินการตามข้อ (2.2) นี =เป็นประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ดําเนินการตามข้อ (2.1) ข้างต้น โดยบริษัท
จัดการจะดําเนินการรับซื =อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิของกองทนุเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย และชําระเงินค่า
รับซื =อคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการโอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือนําส่งเช็คทางไปรษณีย์ 
หรือวิธีอื�นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ 
(PromptPay) เป็นต้น โดยถือว่าบริษัทจดัการได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

(2.3)  ในกรณีที�บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรับซื =อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิด้วยวิธีการตามข้อ (2.1) หรือข้อ (2.2) ข้างต้นได้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการรับซื =อคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิโดยชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นแทนเงิน ซึ�งจะคํานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั โดยถือว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั =งนี = บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ตามที�กําหนดไว้ในโครงการข้อ 9. “การชําระค่ารับซื =อคืน สบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื�นแทนเงิน” 

 กรณีใดที�บริษัทจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทนุ 
-  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทนุของกองทนุนี =ให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ เท่านั =น 

 กองทนุรวมนี =มีข้อกําหนดเกี�ยวกบัการเลื�อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ การไม่ขายหรือไม่รับซื =อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั�งที�รับไว้แล้ว และการ
หยดุรับคําสั�งซื =อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ ไว้อย่างไร 
- การเลื�อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ การไม่ขายหรือไม่รับซื =อคืนหน่วยลงทนุตามคําสั�งที�รับไว้แล้ว ได้ระบอุยู่ในรายละเอียดโครงการจดัการ
กองทนุรวมข้อ 10. และ ข้อ 11. ตามลําดบั 
-  การหยดุรับคําสั�งซื =อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ เพื�อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที�มีความจําเป็นเพื�อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ หรือเพื�อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคําสั�งซื =อ คําสั�งขายคืนหรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมได้เป็นการชั�วคราวตามระยะเวลาที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ซึ�งไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั 

 วิธีการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเป็นอย่างไร 
(1)  วันและเวลาในการสับเปลี'ยนหน่วยลงทุน 

-  ผู้ลงทุนสามารถสบัเปลี�ยนเข้ากองทุนได้เฉพาะในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั =งแรก ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัสุดท้ายของการเสนอขาย
หน่วยลงทนุครั =งแรก และเป็นการสบัเปลี�ยนจากกองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมลูค่า กองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลสั กองทนุเปิดกรุงศรีตรา
สารเพิ�มทรัพย์ และกองทนุเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี = เท่านั =น 
-  กองทุนนี =ไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี�ยนออกจากกองทุน เว้นแต่เป็นการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื�อครบกําหนดอายุโครงการ ตาม
รายละเอียดที�ระบไุว้ในรายละเอียดโครงการหวัข้อเรื�อง “การรับซื =อคืนหน่วยลงทนุ” 

(2) มูลค่าขั /นตํ'าในการสับเปลี'ยนเข้ากองทุน 

-  ผู้ลงทนุสามารถสั�งสบัเปลี�ยนเข้ากองทนุโดยมีจํานวนเงินขั =นตํ�าซึ�งสอดคล้องและเป็นไปตามที�ระบใุนหวัข้อ “มลูค่าขั =นตํ�าของการสั�งซื =อหน่วยลงทนุ”  
(3)  ช่องทางการสับเปลี'ยนเข้ากองทุน 

 การสบัเปลี�ยนผ่านบริษัทจดัการ  หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื =อคืนหน่วยลงทนุอื�น 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี�ยนเข้ากองทนุได้ที�บริษัทจัดการ  บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื =อคืนหน่วยลงทนุ
อื�น โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั =งระบุจํานวนหน่วยลงทนุและ/หรือจํานวนเงินที�
ต้องการสบัเปลี�ยนออกจากกองทุนต้นทาง เมื�อเจ้าหน้าที�ตรวจสอบคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที�จะส่งมอบสําเนาคําสั�ง
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุที�ลงนามรับรองความถกูต้องแล้วแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานต่อไป 

 กองทนุนี =ไม่เปิดให้บริการสบัเปลี�ยนเข้ากองทนุผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือช่องทางออนไลน์ใดๆ  
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(4)  ราคาขายและรับซื /อคืนกรณีสับเปลี'ยนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุดงัต่อไปนี =เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื =อคืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ  
- กรณีเป็นกองทนุต้นทาง การคํานวณราคาสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุ จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุที�ใช้เพื�อคํานวณราคารับซื =อคืนของวนัทํา

การสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทาง หกัด้วย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายอื�นๆ (ถ้ามี)  
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง การคํานวณราคาสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที�ใช้เพื�อคํานวณราคาขายของวนัทําการ

ก่อนวันที�กองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน  
(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายอื�นๆ (ถ้ามี)  

อนึ�ง มลูค่าหน่วยลงทนุที�ใช้คํานวณราคาขายและรับซื =อคืนในการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุข้างต้นต้องเป็นมลูค่าที�ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์
แล้ว 

 กองทนุรวมนี =กําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทนุ และข้อจํากดัการโอนไว้อย่างไร 
-  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุอื�นที�มิใช่ “ผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” เว้นแต่เป็นการโอนทาง
มรดก ซึ�งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
-  ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ�งประสงค์จะโอนหน่วยลงทนุจะต้องยื�นคําขอโอนหน่วยลงทนุที�บริษัทจดัการและ/หรือผ่านผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื =อคืนหน่วยลงทนุ 
พร้อมเอกสารหลกัฐานต่างๆ (ถ้ามี)  

 ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมลูเกี�ยวกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซื =อคืนหน่วยลงทนุได้จากช่องทางใด 
-   ท่านสามารถติดตามข้อมลูเกี�ยวกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซื =อคืนหน่วยลงทนุได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

3.  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทนุรวมนี =มีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 

-   กองทนุรวมนี =จะใช้ระบบไร้ใบสําคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุบนัทึกชื�อผู้ เปิดบญัชีกองทุนใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในคําขอเปิดบญัชีกองทนุ  
-   บริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ�งได้แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือสมุดบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุ (Passbook) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างใดอย่างหนึ�งเท่านั =น โดยให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี =อาจถกูจํากดัสิทธิในเรื�องใด ภายใต้เงื�อนไขอย่างไร   
-   กองทนุนี =มีข้อจํากดัในการใช้สิทธิออกเสียง ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายได้แล้วทั =งหมด
ของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที�เกินดงักล่าว 

 ในกรณีที�กองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึ�งหุ้นของบริษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการ
ดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการเพิ�มเติม หรือไม่ อย่างไร 
-  ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีที�บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที�สํานักงานของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื =อคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 กองทุนรวมนี =มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการ
ดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร 
-   ผู้ลงทนุสามารถร้องเรียนโดยติดต่อกบับริษัทจดัการ โทรศพัท์ 0-2657-5757  หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Center) โทรศพัท์ 1207 
หรือผู้ดแูลผลประโยชน์  - ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) โทร. 02-626-4537 
-   กองทุนรวมนี =มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าว ในกรณีที�บริษัทจัดการปฎิบตัิไม่
เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี = และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที�
เกี�ยวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตาม
กระบวนการอนญุาโตตลุาการของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ 

 การระบภุมิูลําเนาในประเทศไทย เพื�อการวางทรัพย์สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายที�ไม่มีภมิูลําเนาในประเทศไทย  
- ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื�น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที�อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลําเนา เพื�อ
บริษัทจดัการจะได้นําทรัพย์ดงักล่าวไปวางทรัพย์ ณ สํานกังานวางทรัพย์  
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4.  บุคคลที'เกี'ยวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 

 ข้อมูลเกี'ยวกับบริษัทจัดการ  

-  กรรมการของบริษัทจดัการ มี 9 คน ตามรายชื�อดงัต่อไปนี = 

(1) นายพงษ์อนนัต์ ธณตัิไตร (2) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง 
(3) นายพยงุ ลีวงศ์เจริญ (4) นายฐิติวฒิุ สขุพรชยักลุ 
(5) นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ (6) นางสาวจิราพร โพธิ�ไพโรจน์ 
(7) นายเทซ ึนาคากาวะ (8) นายเวนคาทา สิทา รามาราจ ูบดุดาราจ ู
(9) นางสาวกนกวรรณ ศภุนนัตฤกษ์  

- จํานวนกองทนุรวมทั =งหมดภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ เท่ากบั 142 กองทนุ 

- มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 427,109 ล้านบาท 

 รายชื'อคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) 

 ชื'อ นามสกุล ตาํแหน่ง 

 (1) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง กรรมการผู้จดัการ 

 (2) นายศิระ คล่องวิชา ประธานเจ้าหน้าที�กลุ่มการลงทนุ  

 (3) นายวิพธุ  เอื =ออานนัท์ ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ 

 (4) นายฑลิต  โชคทิพย์พฒันา รองประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ 

 (5) นายจาตรัุนต์ สอนไว ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการลงทนุต่างประเทศ 

 (6) นางสาวพรทิพา  หนึ�งนํ =าใจ ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี = 

 (7) นางสาวจิตอารีย์ ฤทธิพนัธ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏบิตัิการซื =อขายหลกัทรัพย์ 

 (8) นางสาวรุ่งอรุณ สมเจริญ ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายกํากบัและดแูลการปฏิบตัิงาน 

 (9) ดร. ฐนิตพงศ์  ชื�นภิบาล ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายบริหารความเสี�ยงด้านการลงทนุ 

 (10) นายธีรภาพ จิรศกัยสกลุ ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี =  

 (11) นางสาวรัมภารัจน์ ยธุานหสั ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี =  

 (12) นายสาธิต บวัช ู ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ  

 (13) นางสาวสาวิณี สขุศรีวงศ ์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ  

 (14) นายปีติ ประติพทัธิ�พงษ์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ  

 (15) นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 

 (16) นายชศูกัดิ� อวยพรชยัสกลุ ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ  

 (17) นายพงศ์สณัห์ อนรัุตน์ ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ 

 (18) นางสาววรดา ตนัติสนุทร ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ 

 (19) นายเกียรติศกัดิ�  ปรีชาอนสุรณ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายการลงทนุทางเลือก 

 (20) นายธนียะ  เภาสู่ นกัวิเคราะห์ 

 (21) นางสาวคณุธิดา  ดนพิูพกัษ์ นกัวิเคราะห์ 

 (22) นายศภุศิษฎ์  เทียนสกุใส  นกัวิเคราะห์ 
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 รายชื'อผู้จัดการกองทุน (Fund Manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานที'เกี'ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั /ง
หน้าที'ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 

 ชื'อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน หน้าที'ความรับผิดชอบ 

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

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
 

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

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บล. ไซรัส จํากดั (มหาชน) 
- บล. เค จี ไอ จํากดั (มหาชน) 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 

นางสาวสาวณีิ สขุศรีวงศ์                  - ปริญญาโท สาขาบญัชี (การเงิน) 
จฬุากรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- เจ้าหน้าที�วิเคราะห์ 
 

นายปีติ ประติพทัธิ�พงษ์ - ปริญญาโท สาขาการเงิน 
Rochester Institute of Technology, 
New York 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- เจ้าหน้าที�ฝ่ายลกูค้าบคุคลเเละ
บริการ 

  

 รายชื'อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื /อคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent)  

 รายชื'อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื /อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอร์โทรศัพท์ 

1. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 1572 
2. บริษัท หลกัทรัพย์กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 02-659-7000 
3. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื =อขายหนว่ยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั 02-026-5100 

 รายชื'อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม 

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

100/19 ชั ,นที% 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

2 นางสาว ชมภนูชุ แซ่แต้ 
3 นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ 
4 นาย อดุม ธนรัูตน์พงศ์ 
5 นางสาว ชตุิมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั 
6 นางสาว รฐาภทัร ลิ ,มสกลุ 

 รายชื'อนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar) 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั โทรศพัท์ 0-2657-5757 

 รายชื'อผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund Supervisor) 

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

5.  ช่องทางที'ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ'มเติมเกี'ยวกับกองทุนรวมนี / 

-  ท่านสามารถทราบข้อมลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบักองทนุรวมนี =ได้ที�สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื =อคืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซตข์อง
บริษัทจดัการ  
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 ปัจจัยความเสี�ยงของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารความเสี�ยง 

กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Equity ทั =งในและต่างประเทศโดยมูลค่าหน่วย
ลงทนุของสินทรัพย์ดงักล่าวอาจเพิ�มขึ =นหรือลดลงในช่วงเวลาต่าง ๆ ตามระดบัราคาของหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอื�นที�กองทนุลงทุน ซึ�งอาจได้รับผลกระทบทั =งทางด้าน
บวกหรือลบจากปัจจยัความเสี�ยงต่างๆ ดงัต่อไปนี = 

1.  ความเสี'ยงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):  

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

2.  ความเสี'ยงจากความสามารถในการชําระหนี /ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):  

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

3.  ความเสี'ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 

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

4.  ความเสี'ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):   

เป็นความเสี�ยงจากการที�กองทุนไม่สามารถจําหน่ายหลักทรัพย์ที�ลงทุนได้ในราคาที�เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร ส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจขายคืน
หน่วยลงทนุไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาที�กําหนดไว้  
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
เนื�องจากกองทนุมีนโยบายถือครองตราสารที�มีอายขุองตราสารใกล้เคียงกบัอายุโครงการ  บริษัทจดัการจึงมิได้ตระหนกัต่อความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่อง
ของตราสารดงักล่าว   

5.  ความเสี'ยงจากอัตราแลกเปลี'ยนเงิน (Exchange Rate Risk): 

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

6.  ความเสี'ยงจากการเข้าทาํสัญญาซื /อขายล่วงหน้า (Leverage Risk):  

การที�กองทนุมีการลงทนุในสญัญาซื =อขายล่วงหน้าเพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงิน อาจมีความเสี�ยงทางด้านเครดิตของบริษัทที�เป็นคู่สญัญาซื =อ
ขายล่วงหน้านั =น 
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจัดการจะทําการวิเคราะห์สถานะหรืออนัดบัความน่าเชื�อถือของบริษัทที�เป็นคู่สญัญาซื =อขายล่วงหน้าอย่างระมดัระวงั และสมํ�าเสมอ หากมีการปรับตวั
ในทางลบอย่างมีนยัสําคญั บริษัทจดัการจะพิจารณาปรับเปลี�ยนแผนการลงทนุให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ 
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7.  ความเสี'ยงของคู่สัญญาซื /อขายล่วงหน้า (Counterparty Risk):  

ในกรณีมีการลงทนุในสญัญาซื =อขายล่วงหน้า โดยที�บริษัทจดัการเข้าเป็นคู่สญัญาที�กระทํานอกศนูย์สญัญาซื =อขายล่วงหน้า (OTC) อาจมีความเสี�ยงที�คู่สญัญา 
(Counterparty) ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าวได้ 
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจัดการจะเลือกคู่สญัญากับสถาบนัการเงินที�ได้รับการจัดอันดบัความน่าเชื�อถือ 3 อันดับแรก หรือในกรณีต่างประเทศ บริษัทจัดการจะเลือกสถาบนั
การเงินต่างประเทศที�มีอันดับความน่าเชื�อถือในระยะยาวอยู่ในอันดบัที�สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือสถาบันการเงินหรือผู้ ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจสญัญาซื =อขายล่วงหน้าจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

8.  ความเสี'ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk):  

เป็นความเสี�ยงที�เกิดจากความมั�นคงทางเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององค์กรที�เกี�ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงข้อจํากัด
ทางด้านกฎหมาย และการทําธุรกรรมทางการเงินของประเทศที�กองทนุไปลงทนุ ทั =งนี = ความเสี�ยงดงักล่าว อาจส่งผลให้เกิดความผนัผวนของราคาตราสารที�ลงทนุ 
สภาพคล่อง สภาวะตลาด อตัราเงินเฟ้อ หรืออตัราแลกเปลี�ยนที�เกี�ยวกบัประเทศนั =นๆ เป็นต้น ซึ�งอาจทําให้กองทนุไม่ได้รับผลตอบแทนตามที�คาดหวงัไว้ 
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาจากอนัดบัความน่าเชื�อถือของประเทศ (Country rating) ที�ไปลงทนุ รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ที�อาจมีผลกระทบต่อความเสี�ยง
ดงักล่าวอย่างถี�ถ้วนรอบคอบ 

9.  ความเสี'ยงจากข้อจาํกัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk):  

กองทุนอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี�ยนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด กฏเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ�งรวมถึงข้อจํากดั
ของการเคลื�อนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี ส่งผลให้กองทนุอาจไม่สามารถนําเงินลงทนุกลบัประเทศได้  
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี�ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื =นฐานต่างๆ ของประเทศที�
กองทนุลงทนุอย่างใกล้ชิด เพื�อประเมินความเสี�ยงจากการลงทนุในประเทศนั =นๆ ซึ�งอาจช่วยลดความเสี�ยงในส่วนนี =ได้ 
 

ความเสี'ยงของ PE ทรัสต์ - ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี / ทรัสต์ I 

1. ความเสี'ยงเกี'ยวกับการลงทุนประเภท Private Equity  

เนื�องจากลกัษณะของโครงการลงทุนของ PE ทรัสต์ กองทุนจึงอาจมีความเสี�ยงต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการลงทนุในบริษัทซึ�งอยู่ในระยะเริ�มต้นและ/หรือบริษัทที�
อยู่ในประเภทธุรกิจที�เน้นการลงทนุได้แก่ กลุ่มธุรกิจ เทคโนโลยีที�เกี�ยวข้องกับการเงิน (Financial tech) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และยานยนต์ 
(Automotive) บริษัทเหล่านี =อาจรับภาระของภาวะในทางลบของธุรกิจและเศรษฐกิจได้น้อยกว่าบริษัทที�มีขนาดใหญ่กว่าและก่อตั =งมานานกว่า โดยเฉพาะอย่าง
ยิ�งบริษัทที�อยู่ในระยะเริ�มต้นอาจขาดประสบการณ์หรือความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ และความสามารถที�จะเข้าถึงช่องทางการจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของตน ขาดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และมีเงินทุนไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน การวิจัยและการพฒันา อีกทั =งเทคโนโลยี
ของบริษัทเหล่านั =นอาจยงัไม่ได้รับการทดสอบ ปัจจยัเหล่านี =ทําให้ผู้ออกหลกัทรัพย์ในระยะเริ�มต้นมีแนวโน้มที�จะล้มเหลวในด้านการดําเนินงานและการเงิน ซึ�งมี
ผลในทางลบต่อความอยู่รอดของผู้ออกหลกัทรัพย์ทั =งในระยะสั =นและระยะยาวมากกว่าผู้ประกอบการรายอื�นในธุรกิจเดียวกัน บริษัทเหล่านั =นอาจไม่มีประวตัิ
การดําเนินงานที�สร้างผลกําไร หรืออาจมีประวตัิการดําเนินงานที�สร้างผลกําไรอย่างจํากดัและไม่สามารถสร้างผลกําไรได้ในอนาคต และอาจมีความผนัผวนสูง
ในด้านรายได้ ค่าใช้จ่ายและผลกําไร และอาจพึ�งพาการบริหารจัดการโดยบุคลากรหลกัเพียงคนเดียวหรือไม่กี�คน อีกทั =งอาจมีความอ่อนไหวต่อความสญูเสีย 
และความเสี�ยงต่อการล้มละลายที�สงูกว่า 

2.  ความเสี'ยงจากการเพิ'มรอบหรือเงินลงทุน 

PE ทรัสต์อาจมีการเพิ�มรอบเวลาวนัปิดรับการลงทุน (Subsequent closing) และรับผู้ลงทุนรายอื�นเพิ�มในภายหลัง (Subsequent closing investor) รวมถึงเปิด
โอกาสให้นกัลงทนุในรอบปิดรับการลงทนุ (Closing) ก่อนหน้าหรือรอบแรก (Prior investor) เพิ�มเงินลงทนุได้ โดยเป็นไปตามเงื�อนไขในสญัญาก่อตั =งทรัสต์และตาม
ดลุยพินิจของผู้จดัการทรัสต์ ผู้ลงทนุเพิ�มภายหลงั (Subsequent closing investor) นี = จะเข้ามีส่วนร่วมในพอรต์การลงทนุของ PE ทรัสต์ และค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ =นก่อน
การรับผู้ลงทุนเพิ�มในภายหลงั (Subsequent closing investor) เข้ามาตามสัดส่วนเงินลงทุน โดยวิธีการคํานวณเพื�อจัดสรรสดัส่วนการลงทุนใน PE ทรัสต์และ
ค่าใช้จ่ายเพิ�มเติม (ถ้ามี) จะคํานวณโดยผู้ จัดการทรัสต์ การรับผู้ ลงทุนและเงินลงทุนเพิ�มนี = อาจทําให้สัดส่วนการลงทุนใน PE ทรัสต์ของผู้ ลงทุนก่อนหน้า
เปลี�ยนแปลงไปและอาจส่งผลให้ผลตอบแทนคาดหวงัลดลงได้ 

3. ความเสี'ยงด้านสภาพคล่อง 

กองทนุมีอายโุครงการ 12  ปี แต่อาจเลิกโครงการก่อนได้ หากผู้จดัการทรัสต์ใช้ดลุยพินิจเลิก PE ทรัสต์ ทั =งนี = ผู้ลงทนุไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้จนกว่าจะ
เลิกโครงการ และหาก PE ทรัสต์ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินเพื�อคืนเงินต้นและผลตอบแทน (ถ้ามี) ให้แก่กองทนุภายในระยะเวลาที�เหมาะสม อาจส่งผลให้ผู้
ลงทนุสญูเสียเงินต้นและผลตอบแทนตามที�คาดหวงั 
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             - กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย - ***              บริษัทหลกัทรัพยTจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

4. ความเสี'ยงที'เกิดจากการเรียกระดมทุน 

 ผู้ลงทุนบางรายใน PE ทรัสต์อาจไม่ถูกกําหนดให้ชําระเงินลงทนุหรือไม่ถกูกําหนดให้นําเงินส่วนที�จะจัดสรรคืนไปลงทุนต่อ (Excused investor) ตามที�ตกลง
ไว้ หากมีเหตทุี�เชื�อได้ว่า  
i) การลงทุนของผู้ลงทุนรายนั =นอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบอย่างมีนัยยะสําคญัต่อผู้ลงทุนรายนั =นเองและผู้ลงทนุรายดงักล่าวได้แสดงความจํานงเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรและปฏิบตัิตามข้อกําหนดในสญัญาก่อตั =งทรัสต์อย่างครบถ้วนแล้ว หรือ 
ii) เมื�อผู้จัดการทรัสต์มีเหตุที�เชื�อได้ว่าการเข้าร่วมลงทุนของผู้ลงทุนรายใด ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนบางส่วนหรือทั =งหมดจากผู้ลงทุนรายนั =น อาจก่อให้เกิด

ผลกระทบทางลบอย่างมีนยัยะสําคญั หรืออาจทําให้ 1) PE ทรัสต์ไม่สามารถเข้าลงทุนหรือดําเนินการใดๆได้สําเร็จ หรือ 2) ก่อให้เกิดความเสี�ยงเพิ�มขึ =น 
หรือเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนหรือการดําเนินการใดๆของ PE ทรัสต์ หรือ 3) ก่อให้เกิดหน้าที�ภาระทางภาษี กฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องใดๆ ไม่ว่าจะต่อ PE 
ทรัสต์ กิจการเป้าหมายที�จะลงทนุ ผู้ลงทนุรายอื�นใด หรือบริษัทในเครือ หรือ 4) ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมอย่างมีนยัยะสําคญั 

การมี Excused investor เกิดขึ =นนี = อาจส่งผลให้มีการเปลี�ยนแปลงต่อการเรียกชําระเงินลงทนุและสดัส่วนการลงทนุของผู้ลงทนุที�เหลือใน PE ทรัสต์ อย่างไรก็ตาม 
การเรียกชําระเงินลงทนุจะไม่เกินจากจํานวนเงินลงทนุที�ตกลงไว้ (Committed capital)  

 อาจมีผู้ลงทุนรายใดใน PE ทรัสต์ที�ผิดนัดชําระเงินเรียกลงทุน (Defaulting investor) ส่งผลให้การลงทุนของ PE ทรัสต์ไม่เป็นไปตามที�คาดหวงั หรือสูญเสีย
โอกาสการลงทนุ รวมถึงเกิดค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีทางกฏหมาย การเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้ลงทนุรายนั =น และส่งผลต่อผลตอบแทนของ PE ทรัสต์ได้  

 PE ทรัสต์ อาจมีการคืนเงินลงทนุที�ได้รับชําระแล้วแก่ผู้ลงทนุ หากเงินลงทนุดงักล่าวมิได้ถกูนําไปใช้ลงทนุหรือเงินลงทนุที�ได้รับชําระมามีมลูค่าเกินกว่าความ
จําเป็นด้วยสาเหตใุดก็ตาม โดยจะคืนเงินลงทนุ บวกด้วยดอกเบี =ยที�อตัราเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงศรี ในช่วงเวลาที�มีการคืนเงินหรือผลประโยชน์อื�น
ใดที�เกิดขึ =น หกัด้วยค่าใชจ่ายทรัสต์ ภายในระยะเวลาเข้าลงทุน (Commitment period) การคืนเงินลงทุนนี = อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนตํ�ากว่าที�
คาดหวงัไว้ 

หากกองทุนไม่ปฏิบตัิตามวิธีการเรียกระดมทุนของ PE ทรัสต์ เช่น ไม่ชําระเงินเรียกระดมทุนภายในเวลาที�กําหนด จะถือว่ากองทนุผิดสญัญาการเรียกระดม
ทนุและจะถกูลงโทษตามที�ระบไุว้ในสญัญาก่อตั =งทรัสต์ (Trust Deed)   

5. ความเสี'ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เมื�อมีกรณีใดกรณีหนึ�งที�เกิดขึ =นก่อน อนัได้แก่ 1) เมื�อสิ =นสดุระยะเวลาการเข้าลงทนุ หรือ 2) เมื�อเงินที�ระดมทนุในสดัส่วนร้อยละ 80 ได้ถกูนําไปลงทนุ หรือถกู
เรียกชําระเงินลงทุน หรือถูกสํารองไว้สําหรับลงทนุ ซึ�งรวมถึงการลงทุนสืบเนื�องหรือสําหรับชําระค่าใช้จ่ายกองทรัสต์ หรือ 3) เมื�อสดัส่วนร้อยละ 60 ของเงิน
ลงทุนทั =งหมดได้ถูกนําไปลงทุน หรือ 4) เมื�อกองทรัสต์ได้สิ =นสดุลง ผู้จัดการทรัสต์อาจรับค่าธรรมเนียมจากการบริหารจัดการหรือให้คําปรึกษาในรูปแบบการ
ลงทนุอื�นใดหรือบญัชีใด นอกเหนือ PE ทรัสต์ ซึ�งอาจมีวตัถปุระสงค์การลงทนุที�ทบัซ้อนอย่างมีนยัยะสําคญั 
ผู้จัดการทรัสต์อาจจัดให้มีการลงทนุร่วมในกิจการเป้าหมายเดียวกบั PE ทรัสต์ แก่ผู้ลงทนุรายอื�นใดหรือบคุคลที�สาม (Co-investment) โดยการลงทุนร่วมนี =
อาจกระทําการเข้าลงทุนหรือถอนการลงทุนในเวลาเดียวกัน รูปแบบหรือวิธีเดียวกันกับ PE ทรัสต์ ผู้ ลงทุนร่วม (Co-investor) จะถูกจัดสรรยอดลงทุน 
ค่าใช้จ่าย ภาระผกูพนัต่างๆตามสดัส่วนที�เข้าลงทนุ  

การกระทําดงักล่าวอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ�งผู้ลงทุนของกองทุนรับทราบและตกลงยินยอมในการกระทําที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ดงักล่าว 
กองทนุไม่สามารถรับรองว่าผลตอบแทนจากการลงทนุของ ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี = ทรัสต์ I จะคล้ายหรือเหมือนกบัผลตอบแทนของการลงทุนอื�นใดที�
ผู้จดัการทรัสต์เป็นหุ้นส่วนไม่จํากดัความรับผิด หรือทําหน้าที�เป็นผู้จดัการทรัสต์ หรือให้คําแนะนํา หรือเป็นที�ปรึกษา หรือให้บริการอื�นใด  

6. อายุโครงการและการขายคืนหน่วยลงทุน 

กองทนุมีอายโุครงการ 12 ปี แต่อาจเลิกโครงการก่อนได้ หากผู้จดัการทรัสต์ใช้ดลุยพินิจเลิก PE ทรัสต์ ทั =งนี = ผู้ลงทนุไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้จนกว่า
จะเลิกโครงการ และหาก PE ทรัสต์ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินเพื�อคืนเงินต้นและผลตอบแทน (ถ้ามี) ให้แก่กองทนุภายในระยะเวลาที�เหมาะสม อาจส่งผล
ให้ผู้ลงทนุสญูเสียเงินต้นและผลตอบแทนตามที�คาดหวงั 

7. การไม่สามารถอนตัวจากการลงทุนได้ทั /งหมดเมื'อครบอายุโครงการ 

เมื�อครบอายโุครงการ หาก PE ทรัสต์ไม่สามารถจําหน่ายหรือถอนการลงทนุในกิจการเป้าหมายได้ทั =งหมด PE ทรัสต์อาจคืนเงินลงทนุด้วยทรัพย์สินอื�นที�มิใช่
เงินแก่ผู้ลงทนุ ด้วยราคายตุิธรรมหรือราคาตลาดในขณะนั =น ซึ�งอาจส่งผลให้ผู้ลงทนุขาดทนุหรือสญูเสียเงินต้นจากการลงทนุได้ 

เมื�อครบอายโุครงการ หาก PE ทรัสต์ไม่สามารถจําหน่ายหรือถอนการลงทุนในกิจการเป้าหมายได้ทั =งหมด ผู้จดัการทรัสต์หรือผู้ ชําระบญัชีที�ได้รับการแต่งตั =ง 
อาจคืนเงินลงทนุด้วยทรัพย์สินอื�นใดที�มิใช่เงินแก่ผู้ลงทนุ ด้วยราคายตุิธรรมหรือราคาตลาดในขณะนั =น ซึ�งอาจส่งผลให้ผู้ลงทนุขาดทนุหรือสญูเสียเงินต้นจาก
การลงทนุได้ หรือผู้จดัการทรัสต์หรือผู้ ชําระบญัชีที�ได้รับการแต่งตั =งอาจใช้ดลุยพินิจจําหน่ายทรัพย์สินที�เหลืออยู่ไปยงันิติบคุคลเฉพาะกิจ (Special-purpose 
vehicle) ที�จดัตั =งขึ =นและควบคมุโดยผู้จดัการทรัสต์หรือกิจการที�เกี�ยวข้องที�ราคายตุิธรรมหรือราคาตลาด หรือจําหน่ายแก่บคุคลอื�นใด ซึ�งอาจส่งผลให้ผู้ลงทนุ
ขาดทนุหรือสญูเสียเงินต้นจากการลงทนุได้ 
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8. การนําเงินที'พึงจัดสรรแก่ผู้ลงทุนไปลงทุนต่อ (Reinvestment) 

PE ทรัสต์อาจนําเงินที�พึงจัดสรรคืนให้แก่กองทุนไปลงทุนต่อ (Reinvestment) หรือชําระค่าใช้จ่ายของ PE ทรัสต์ หรืออาจใช้เพื�อวตัถุประสงค์โดยชอบอื�นใด 
ดงันั =น กองทนุอาจมิได้รับชําระคืนเงินต้นและผลตอบแทนในระยะเวลาและอตัราตามที�คาดหวงั 

9. การคืนเงินลงทุนและผลตอบแทนด้วยทรัพย์สินอื'น 

PE ทรัสต์อาจจัดสรรคืนเงินลงทุนและผลตอบแทนด้วยหลกัทรัพย์อื�นที�มิใช่เงินแก่กองทุน เว้นแต่กองทุนได้ยื�นความประสงค์ต่อผู้จัดการทรัสต์ถึงการรับคืน
เงินลงทนุและผลตอบแทนเป็นเงินเท่านั =น โดยผู้จดัการทรัสต์จะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการขายหลกัทรัพย์ในราคาที�สมเหตสุมผลเพื�อคืน
เงินให้แก่ผู้ลงทุน ทั =งนี = ผู้จัดการทรัสต์จะไม่ขายหลกัทรัพย์ดังกล่าวแก่ตนเองหรือบุคคลที�เกี�ยวข้องหากไม่ได้รับความยินยอมจากกองทุน และการขายนั =น
จะต้องกระทําด้วยราคาตลาดที�ยุติธรรม ในกรณีที�ขายแก่บุคคลที�สาม ผู้จัดการทรัสต์จะใช้ความพยายายอย่างเต็มที�ในการขายเพื�อให้ได้ราคาที�ดีที�สุดใน
ขณะนั =น แต่ก็มิอาจรับประกนัได้ว่าราคาที�ขายได้ จะเป็นราคาที�ดีที�สดุ นอกจากนั =น ผู้ลงทนุจะต้องชําระค่าใช้จ่ายที�อาจเกิดขึ =นจากการขายหลกัทรัพย์นั =น 

10. การคืนเงินลงทุนที'ได้รับชําระแล้วจากผู้ลงทุน 

PE ทรัสต์อาจมีการคืนเงินลงทุนที�ได้รับชําระแล้วคืนแก่ผู้ลงทุน หากเงินลงทุนดงักล่าวมิได้ถูกนําไปใช้ลงทุนหรือเงินลงทุนที�ได้รับชําระมามีมูลค่าเกินกว่า
ความจําเป็นด้วยสาเหตุใดก็ตาม โดยจะคืนเงินลงทุนที�บวกด้วยดอกเบี =ยที�อัตราเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงศรี ในช่วงเวลาที�มีการคืนเงินหรือ
ผลประโยชน์อื�นใดที�เกิดขึ =น หักด้วยค่าใชจ่ายทรัสต์ ภายในระยะเวลาเข้าลงทุน (Commitment period) การคืนเงินลงทุนนี = อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนได้รับ
ผลตอบแทนตํ�ากว่าที�คาดหวงัไว้ 

11. การตั /งเงินสํารองเพื'อการบริหารจัดการทรัสต์ 

PE ทรัสต์ มีการตั =งเงินสํารองเพื�อการบริหารจดัการ เพื�อการลงทนุเพิ�มเติม เพื�อชําระค่าใช้จ่ายหรือภาระผกูพนัต่างๆ หรือเพื�อวตัถปุระสงค์โดยชอบอื�นใด และ
กองทนุ KFFVPE-UI มีการตั =งเงินสํารองเพื�อชําระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายหรือภาระผกูพนัต่างๆ การตั =งสํารองเหล่านี = จะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดที�ผู้
ลงทนุจะทยอยได้รับระหว่างอายกุองทนุ อาจทําให้ผู้ลงทนุได้รับผลตอบแทนตํ�ากว่าการไม่มีการตั =งเงินสํารอง 

12. การจัดตั /งการลงทุนรูปแบบอื'นนอกเหลือจาก PE ทรัสต์ 

ด้วยข้อจํากดั เงื�อนไข หรือสาเหตอืุ�นใดทางภาษี ทางกฎหมายหรือกฏเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง อาจทําให้ผู้จดัการทรัสต์หรือกิจการที�เกี�ยวข้อง มีการจดัตั =งการลงทุน
คู่ขนาน (Parallel Vehicle) ด้วยรูปแบบใดๆ ให้แก่ผู้ลงทุนรายใด หรือมีการจัดตั =งวิธีการ โครงสร้าง ลักษณะการเข้าลงทุนด้วยทางเลือกอื�น (Alternative 
Vehicle) นอกเหนือจาก PE ทรัสต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อการเข้าลงทุนในกิจการเป้าหมายเดียวกับ PE ทรัสต์ การลงทุนผ่านวิธีการลงทุนแบบคู่ขนาน 
(Parallel Vehicle) หรือการลงทนุผ่านวิธีการลงทนุแบบทางเลือกอื�นใด (Alternative Vehicle) นี = จะถกูควบคมุ บริหารจดัการโดยผู้จดัการทรัสต์หรือกิจการที�
เกี�ยวข้อง และเป็นไปตามเอกสารการจัดตั =งที�มีใจความหลกัสอดคล้องกับทรัสต์และสญัญาก่อตั =งทรัสต์ ผู้จัดการทรัสต์จะจัดสรรผลตอบแทน รายได้ รวมถึง
ค่าใช้จ่าย ภาระผูกพนัต่างๆที�เกิดขึ =นจากการลงทุนของ PE ทรัสต์และการลงทนุคู่ขนาน (Parallel Vehicle) และการเข้าลงทนุด้วยทางเลือกอื�น (Alternative 
Vehicle) ตามสดัส่วนการเข้าลงทุน และเป็นไปตามดลุยพินิจของผู้จัดการทรัสต์ ทั =งนี = กองทุนไม่สามารถรับรองว่าผลตอบแทนจากการลงทุนของ ฟินโนเวน
เจอร์ ไพรเวท อิควิตี = ทรัสต์ I จะคล้ายหรือเหมือนกับผลตอบแทนของการลงทุนแบบคู่ขนานหรือทางเลือกอื�น หรือจะมีการจัดสรรการลงทุนและค่าใช้จ่ายที�
เกิดขึ =นได้อย่างเท่าเทียม 

13. ความเสี'ยงทางด้านกฎหมาย ภาษีอากร และการกํากับดูแล 

การเปลี�ยนแปลงของกฏหมาย ภาษีอากรและการกํากบัดแูล ตลอดจนคําวินิจฉยัของศาลอาจเกิดขึ =นได้ในช่วงอาย ุPE ทรัสต์ ซึ�งอาจมีผลกระทบในทางลบตอ่ 
PE ทรัสต์และกองทนุ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความสามารถในการดําเนินกลยทุธ์การลงทนุของ PE ทรัสต์ มลูค่าการลงทนุ หรืออาจเพิ�มภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที�
เกี�ยวข้อง ตลอดจนการควบคุมดูแลและการเข้ามามีส่วนเกี�ยวข้องของหน่วยงานกํากับดูแลในการดําเนินงานของ PE ทรัสต์หรือกองทุน ทําให้เกิดความไม่
แน่นอนหรือความขดัแย้งกนัระหว่างระบบกฎหมายหรือระบบการกํากบัดแูลที�ใช้บงัคบักบั PE ทรัสต์หรือกองทนุ 

 
  



 หน้า 21 

 

             - กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย - ***              บริษัทหลกัทรัพยTจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

อัตราส่วนการลงทุนที'คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

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

8.1 ตราสารหนี = ตราสารกึ�งหนี =กึ�งทนุ ตราสารที�มีสญัญาซื =อขายลว่งหน้าแฝง หรือศกุกู ที�ผู้ออกจดัตั =งขึ =น
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที�ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย 
8.2 ตราสารหนี = ตราสารกึ�งหนี =กึ�งทนุ ตราสารที�มีสญัญาซื =อขายลว่งหน้าแฝง หรือศกุกู ที�ผู้ออกจดัตั =งขึ =น
ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั =นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตั =งขึ =นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที�ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 
8.3 reverse repo 
8.4 OTC derivatives 

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

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

 

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

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

-  รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี�ยในรอบปีบญัชี เว้นแต่
เป็นกองทนุรวมที�มีอายโุครงการน้อยกว่า 1 ปี 
ให้เฉลี�ยตามรอบอายกุองทนุ  

-  อตัราข้างต้นไม่ใช่กบักองทนุรวมที�อายุ
โครงการคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากบั 6 เดือน 
ทั =งนี = เฉพาะกองทนุรวมที�มีอายโุครงการ
มากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี  

2 หน่วย private equity ไม่จํากดัอตัราส่วน 

3 สญัญาซื =อขายล่วงหน้า (Derivatives)  ไม่เกิน 84% ของ NAV  

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดําเนินงานของกองทนุรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี�ยวกบั product limit 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที'เรียกเก็บจากผู้ซื /อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

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

รายการที'เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง (2) 

24 ธ.ค. 64 – 31 มี.ค. 65 

1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั /งหมดที'ประมาณการได้ ไม่เกิน 4.6545 1.2763 

� ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 2.1400 1.0700 

� ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1070 0.0268 

� ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.1605 0.1605 

� ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาการลงทนุ ไม่มี ไม่มี 

� ค่าใช้จ่ายในการจดัให้มีผู้ประกนั ไม่มี ไม่มี 

� ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ไม่เกิน 1.0700 ยงัไม่เรียกเก็บ 

� ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา และประชาสมัพนัธ์  ตามที�จ่ายจริง ยงัไม่เรียกเก็บ 

� ค่าธรรมเนียมอื�นๆ ไม่เกิน 2.2470 - 

2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที'ประมาณการไม่ได้   

� ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชี 
� ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ =นเพื�อการลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ หรือค่าใช้จ่าย

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

ตามที�จ่ายจริง 
ตามที�จ่ายจริง 

0.0190 
ตามที�จ่ายจริง 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั /งหมด ไม่เกิน 4.6545 1.2763 

ค่าใช้จ่ายในการซื /อขายหลักทรัพย์ ตามที�จ่ายจริง - 

ค่าใช้จ่ายที'เรียกเก็บจากผู้ สั'งซื /อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (1) (ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 

รายการที'เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง (2) 

24 ธ.ค. 64 – 31 มี.ค. 65 

�  ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (อตัราของ
ยอดลงทนุต่อรายการ)  

ไม่เกิน 3.00 • ตํ�ากว่า 10 ล้านบาท : 2.00 

• 10 ล้านบาทขึ =นไป แต่ตํ�ากวา่ 50 ล้านบาท : 1.75 

• 50 ล้านบาทขึ =นไป : 1.50 

� ค่าธรรมเนียมการรับซื ,อคืนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เรียกเก็บ 

� ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุเข้า ไม่เกิน 3.00 • ตํ�ากว่า 10 ล้านบาท : 2.00 

• 10 ล้านบาทขึ =นไป แต่ตํ�ากวา่ 50 ล้านบาท : 1.75 

• 50 ล้านบาทขึ =นไป : 1.50 

� ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุออก ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เรียกเก็บ 

� ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย  

หรือ เศษของ 1,000  

ไม่เกิน 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย  

หรือ เศษของ 1,000 

หมายเหตุ :  
(1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผู้สั�งซื =อหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุข้างต้น เป็นอตัราที�รวมภาษีมลูค่าเพิ�มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือ

ภาษีอื�นใดแล้ว 
(2) กองทนุเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมเมื�อวนัที� 24 ธันวาคม 2564 
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR) 

ระหว่างวนัที� 24 ธันวาคม 2564 ถึงวนัที� 31 มีนาคม 2565 

PTR = 0.00 
 
 
 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 
 

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2565 
 

  
มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 

 
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  1,191,281,108.40 100.11 
     หน่วยลงทนุ    
         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  546,619,500.00 45.94 
     พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย    
             อายคุงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  637,369,152.00 53.56 
     เงินฝากธนาคาร    
         FITCH_TH-LONG    
             Rate BBB  7,292,456.40 0.61 

อื'นๆ   (1,367,731.91)  (0.11) 
     เจ้าหนี =   (34,582.58) 0.00 
     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   (1,333,149.33)  (0.11) 

    

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  1,189,913,376.49 100.00 

 
 
 
 
 

รายงานสรุปเงินลงทุน  ณ  31 มีนาคม 2565    
     

  กลุ่มของตราสาร   มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
     

(ก)  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  637,369,152.00 53.56 
(ข)  ตราสารที�ธนาคารที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั =งขึ =น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก  0.00 0.00 
       ผู้สั�งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํ =าประกนั    
(ค)  ตราสารที�มีบริษัทที�ได้รับ rating ในระดบั investment grade เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง  0.00 0.00 
       ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํ =าประกนั    
(ง)  ตราสารที�มีบริษัทที�ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือในระดบัที�ตํ�ากวา่ investment grade  0.00 0.00 
       หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้คํ =าประกนั    
     

สดัสว่นเงินลงทนุขั =นสงูต่อมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุที�บริษัทจดัการตั =งไว้ในแผนการลงทนุสําหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั  15  %  
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รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื'อถือของตราสารทุกตัวใน Port  ณ   31 มีนาคม 2565    
       

    ผู้ คํ /า/ วันครบ อันดับ มูลค่าหน้าตัvว มูลค่าตาม 

ประเภท ผู้ออก ผู้ รับรอง/ กําหนด ความน่า  ราคาตลาด 

    ผู้สลักหลัง   เชื'อถือ     

หลกัทรัพย์ในประเทศ       
1  พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั                                    5 มกราคม 2566  640,000,000.00 637,369,152.00 
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื'อถือ 

 ตราสารหนี /ระยะกลางและระยะยาว 

Moody’s S&P TRIS Fitch คําอธิบาย 
Aaa AAA AAA AAA ความน่าเชื�อถือสงูที�สดุ และมีความเสี�ยงตํ�าที�สดุ  

ระดับการลงทุน (investm
ent grade) 

Aa1 AA+ AA+ AA+ 
ความน่าเชื�อถือสงูมาก และมีความเสี�ยงตํ�ามาก  Aa2 AA AA AA 

Aa3 AA- AA- AA- 
A1 A+ A+ A+ 

ความน่าเชื�อถือสงู และมีความเสี�ยงตํ�า  A2 A A A 
A3 A- A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ 
ความน่าเชื�อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้  Baa2 BBB BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 
ความน่าเชื�อถือตํ�ากว่าระดบัปานกลาง  

ระดับเก็งกําไร (speculative grade) 

Ba2 BB BB BB 
Ba3 BB- BB- BB- 
B1 B+ B+ B+ 

ความน่าเชื�อถืออยู่ในเกณฑ์ตํ�ามาก  B2 B B B 
B3 B- B- B- 

Caa1 CCC+ 
C+ CCC 

มีความเสี�ยงในการผิดนดัชําระหนี =สงูที�สดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี = โดยผู้ออกตราสารหนี =ไม่สามารถ

ชําระดอกเบี =ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด  D D D 

 ตราสารหนี /ระยะสั /น 

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

สภาพคล่องที�ดีมาก และนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผดินดัชําระหนี =ที�ดีกว่า
อนัดบัเครดิตในระดบัอื�น 

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

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

 B 
T4 

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

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

หมายเหตุ 

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

ผลการดาํเนินงาน 
สิ /นสุด ณ วันที' 31 มีนาคม 2565 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 

1 ปี 
ย้อนหลัง 

3 ปี 
ย้อนหลัง 

5 ปี 
ย้อนหลัง 

10 ปี 

นับจากวันเริ'ม 
โครงการ 

(24 ธันวาคม 2564) 

KFFVPE-UI -0.96% -0.96% N/A N/A N/A N/A N/A -0.99% 

ดชันีชี =วดั (Benchmark)* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 0.00% 0.00% N/A N/A N/A N/A N/A 0.04% 

ความผนัผวนของดชันีชี =วดั N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

หมายเหตุ :   *  ไม่มีดชันีชี =วดั (Benchmark) เนื�องจากกองทนุมีการบริหารจดัการที�มีลกัษณะเฉพาะ เพื�อให้ได้ผลตอบแทนที�คาดหวงัตามระยะเวลา
ที�กําหนด จึงไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทนุกบัดชันชีี =วดั 

**   ผลตอบแทนที�มีอายเุกินหนึ�งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี = ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลดาํเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 

กองทุนนี /เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum drawdown) : - ไม่มี - 

*กรณีกองทนุจดัตั =งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที�เกิดขึ =นนบัตั =งแต่จดัตั =งกองทนุ 

 

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3   

ณ 31 มีนาคม 2565 

- ไม่มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของบคุคลใดบคุคลหนึ�ง - 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ โดยตรงได้ที� www.krungsriasset.com 
 
 

คําเตือนเกี'ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

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

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

บริษัทจัดการใช้ข้อมูลในอดีตในการคํานวณค่าสมับรูณ์ของค่าสมัประสิทธิ�สหสมัพนัธ์ (Absolute Correlation Coefficient) กองทุนจึงมีความเสี�ยง หากสินค้า
หรือตวัแปรที�สญัญาซื =อขายล่วงหน้าอ้างอิง (Underlying) และทรัพย์สินที�ต้องการลดความเสี�ยงเคลื�อนไหวในทิศทางที�ไม่เป็นไปตามข้อมลูในอดีต ซึ�งอาจส่งผลให้การ
เข้าทําสญัญาซื =อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี�ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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ส่วนท่ี 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
ค าจ ากัดความ / ค านิยาม :  
 
ในเอกสำรฉบบันี ้เว้นแต่เนือ้ควำมจะแสดงให้เห็นเป็นควำมหมำยอ่ืน ค ำจ ำกดัควำมต่ำง ๆ ให้มีควำมหมำยตำมที่ให้ไว้ดงัต่อไปนี ้ 
 
กองทนุ/กองทนุเปิด/กองทนุรวม หมำยถึง กองทนุเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ำมขำยผู้ลงทนุรำยย่อย  
 
หน่วยลงทนุ หมำยถึง หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ำมขำยผู้ลงทนุรำยย่อย  
 
กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุที่มิใช่รำยย่อย หมำยถึง กองทนุรวมที่มีนโยบำยกำรลงทนุในลกัษณะผ่อนคลำยกว่ำกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป และจ ำกดักำร
เสนอขำยและกำรถือหน่วยลงทนุไว้เฉพำะผู้ลงทนุสถำบนั ผู้ลงทนุรำยใหญ่และผู้ มีเงินลงทนุสงู  
 
ผู้ลงทนุที่มิใช่รำยย่อย หมำยถึง ผู้ลงทนุสถำบนัและผู้ลงทนุรำยใหญ่ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ว่ำด้วย กำร
ก ำหนดบทนิยำมผู้ลงทนุสถำบนัและผู้ลงทนุรำยใหญ่ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมหรือประกำศอื่นใดที่ก ำหนดเพิ่มเติมในอนำคต  
 
ผู้ลงทนุสถำบนั หมำยถึง ผู้ลงทนุตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ว่ำด้วย กำรก ำหนดบทนิยำมผู้ลงทนุสถำบนั ผู้ลงทนุ
รำยใหญ่พิเศษและผู้ลงทนุรำยใหญ่ ซึง่ได้แก่ผู้ลงทนุดงัต่อไปนี ้ 
(1) ธนำคำรแห่งประเทศไทย  
(2) ธนำคำรพำณิชย์  
(3) ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้  
(4) บริษัทเงินทนุ  
(5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  
(6) บริษัทหลกัทรัพย์  
(7) บริษัทประกนัวินำศภยั  
(8) บริษัทประกนัชีวิต  
(9) กองทนุรวม  
(10) กองทนุส่วนบคุคลซึง่บริษัทหลกัทรัพย์รับจดักำรเงินทนุของผู้ลงทนุรำยใหญ่พิเศษ ผู้ลงทนุรำยใหญ่ หรือผู้ลงทุนตำม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (25)  
(11) กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ  
(12) กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร  
(13) กองทนุประกนัสงัคม  
(14) กองทนุกำรออมแห่งชำติ  
(15) กองทนุเพื่อกำรฟืน้ฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน  
(16) ผู้ประกอบธุรกิจสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ  
(17) สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ  
(18) สถำบนัคุ้มครองเงินฝำก  
(19) ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(20) นิติบคุคลประเภทบรรษัท  
(21) นิติบคุคลซึง่มีผู้ลงทนุตำม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่ำร้อยละ 75 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด  
(22) ผู้ลงทนุต่ำงประเทศซึง่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัผู้ลงทนุตำม (1) ถึง (22)  
(23) ผู้จดักำรกองทนุ หรือผู้จดักำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบับคุลำกรใน
ธุรกิจตลำดทนุ  
(24) ผู้ลงทนุอ่ืนใดตำมที่ส ำนกังำนประกำศก ำหนด  
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ผู้ลงทนุรำยใหญ่พิเศษ หมำยถึง ผู้ลงทนุตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ว่ำด้วย กำรก ำหนดบทนิยำมผู้ลงทนุสถำบนั ผู้
ลงทนุรำยใหญ่พิเศษและผู้ลงทนุรำยใหญ่ ซึง่ได้แก่ผู้ลงทนุดงัต่อไปนี ้ 
(1) นิติบคุคลที่มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี ้ 
(ก) มีส่วนของผู้ถือหุ้นตำมงบกำรเงินปีล่ำสดุที่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว ตัง้แต่ 200 ล้ำนบำทขึน้ไป  
(ข) มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำตัง้แต่ 40 ล้ำนบำทขึน้ไป หรือในกรณีที่นบัรวมเงินฝำกแล้วมีเงินลงทนุในทรัพย์สิน
ดงักล่ำวตัง้แต่ 80 ล้ำนบำทขึน้ไป ทัง้นี ้ให้พิจำรณำตำมงบกำรเงินปีลำ่สดุทีผู่้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว  
(2) บคุคลธรรมดำซึง่นบัรวมกบัคู่สมรสแล้วมีลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี ้ 
(ก) มีสินทรัพย์สทุธิตัง้แต่ 70 ล้ำนบำทขึน้ไป ทัง้นี ้สินทรัพย์ดงักล่ำวไม่นบัรวมมลูค่ำอสงัหำริมทรัพย์ซึง่ใช้เป็นที่พกัอำศยัประจ ำของบคุคลนัน้  
(ข) มีรำยได้ต่อปีตัง้แต่ 10 ล้ำนบำทขึน้ไป หรือในกรณีที่ไม่นบัรวมกบัคู่สมรสแล้ว มีรำยได้ต่อปีตัง้แต่ 7 ล้ำนบำทขึน้ไป  
(ค) มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำตัง้แต่ 25 ล้ำนบำทขึน้ไป หรือในกรณีที่นบัรวมเงินฝำกแล้วมีเงินลงทนุในทรัพย์สิน
ดงักล่ำวตัง้แต่ 50 ล้ำนบำทขึน้ไป  
 
ผู้ มีเงินลงทนุสงู หมำยถึง ผู้ที่จะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมในครัง้แรกตัง้แต่ 500,000 บำทขึน้ไป (initial minimum subscription)  
 
บริษัทจดักำร หมำยถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ กรุงศรี จ ำกดั  
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ หมำยถึง ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ หมำยถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ กรุงศรี จ ำกดั  
 
ผู้ รับฝำกทรัพย์สินในตำ่งประเทศ หมำยถึง ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศ และ/หรือผู้ รับฝำกหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศ  
 
ผู้สนบัสนนุ หมำยถึง ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดทะเบียน หมำยถึง บริษัทที่มีหลกัทรัพย์ที่ได้รับกำรจดทะเบียนหรือได้รับอนญุำตให้ท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
บริษัทขึน้ทะเบียน หมำยถึง บริษัทที่มหีลกัทรัพย์ซือ้ขำยในศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์กรุงเทพ  
 
ตลำดหลกัทรัพย์ หมำยถึง ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
วนัท ำกำร หมำยถึง วนัเปิดท ำกำรตำมปกติของบริษัทจดักำร และ/หรือ วนัท ำกำรของกองทนุหลกั  
 
วนัท ำกำรซือ้ขำย หมำยถึง วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุตำมที่บริษัทจดักำรประกำศก ำหนดไว้ในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูส ำคญัและ/หรือช่องทำง
อ่ืนใดตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร  
 
กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุต้นทำง”) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง 
(“กองทนุปลำยทำง”) ในกลุ่ม “กรุงศรีไทยแลนด์” ตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำร  
 
ค ำเสนอซือ้ หมำยถึง ค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจกำรเป็นกำรทัว่ไปที่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ต้องปฏิบตัิตำมประกำศว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำร ใน
กำรเข้ำถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบง ำกิจกำร  
 
มลูค่ำหน่วยลงทนุ หมำยถึง มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิหำรด้วยจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัท ำกำรที่ค ำนวณ  
 
รำคำขำยหน่วยลงทนุ หมำยถึง รำคำขำยหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค ำนวณโดยวิธีกำรที่ระบไุว้ในโครงกำร บวกด้วยค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ 
และคำ่ใช้จ่ำยอ่ืนๆ (ถ้ำมี)  
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รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมำยถึง รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค ำนวณโดยวิธีกำรที่ระบไุว้ในโครงกำร หกัด้วยค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ (ถ้ำมี)  
 
รำคำขำยหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมำยถึง รำคำขำยหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค ำนวณโดยวิธีกำรที่ระบไุว้ใน
โครงกำร บวกด้วยคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ (ถ้ำมี)  
 
รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หมำยถึง รำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค ำนวณโดยวิธีกำรที่
ระบไุว้ในโครงกำร หกัด้วยค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และคำ่ใช้จ่ำยอ่ืนๆ (ถ้ำมี)  
 
แก้ไขรำคำย้อนหลงั หมำยถึง แก้ไขรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องให้เป็นรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้องโดยแก้ไขรำคำย้อนหลงัตัง้แต่วนัที่รำคำหน่วยลงทนุไม่
ถกูต้องจนถึงปัจจบุนั  
 
กำรชดเชยรำคำ หมำยถึง กำรเพิ่มหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หรือผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุที่มีรำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้อง หรือกำรจ่ำยเงินซึง่มี
มลูค่ำเท่ำกบัส่วนตำ่งของรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกบัรำคำหน่วยลงทนุทีถ่กูต้อง แทนกำรเพิ่มหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุ  
 
กิจกำร หมำยถึง บริษัทที่มีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ บริษัทที่มีหลกัทรัพย์ซือ้ขำยในศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ หรือบริษัทมหำชน จ ำกดั  
 
สถำบนักำรเงิน หมำยถึง สถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถำบนักำรเงิน  
 
สมำคม หมำยถึง สมำคมที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนญุำตและจดทะเบียนกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือท ำ
กำรส่งเสริมและพฒันำธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกบักำรจดักำรลงทนุ  
 
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  
 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  
 
วงเงินรับอนญุำต หมำยถึง วงเงินที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือธนำคำรแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยใดๆ 
อนญุำตหรือเห็นชอบให้กองทนุ โดยบริษัทจดักำรสำมำรถเคลื่อนย้ำยเงินลงทนุเพ่ือไปลงทนุในต่ำงประเทศได้  
 
มติพิเศษ หมำยถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทนุซึง่เข้ำร่วมประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทนุซึง่ส่งหนงัสือแจ้งมติและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  
 
มติเสียงข้ำงมำก หมำยถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทนุซึง่เข้ำร่วมประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทนุซึง่ส่งหนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 
ค าอธิบายศัพท์เร่ืองการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายค าย่อและความหมายของค าย่อ รวมถึงค าศัพท์ท่ีปรากฏในหัวข้อ
ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์  
 
“กลุ่มกิจกำร” หมำยถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบญัชีทีส่ภำวิชำชีพบญัชีก ำหนดให้จดัท ำงบกำรเงินรวม  
 
“กองทนุฟืน้ฟู” หมำยถึง กองทนุเพื่อกำรฟืน้ฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยธนำคำรแห่งประเทศไทย  
 
“กองทนุรวมพนัธบตัรเอเชีย” หมำยถึง กองทนุรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึน้เพ่ือส่งเสริมกำรพฒันำตลำดพนัธบตัรสกลุเงินท้องถิ่นในภมิูภำคตำมโครงกำรจดัตัง้
กองทนุพนัธบตัรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตำมมติของที่ประชุมกลุ่มธนำคำรกลำงสมำชิก Executives Meeting of East Asia and 
Pacific Central Banks (EMEAP)  
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“กองทนุ AI” หมำยถึง กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใช่รำยย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)  
 
“กองทนุ buy & hold” หมำยถึง กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทนุเพียงครัง้เดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้จนครบก ำหนดอำยขุองทรัพย์สิน หรือครบอำยขุอง
รอบกำรลงทนุของกองทนุรวม หรือครบอำยขุองกองทนุรวม  
 
“กองทนุ CIS ต่ำงประเทศ” หมำยถึง กองทนุที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึง่มีลกัษณะเป็นโครงกำรลงทนุแบบกลุ่ม (collective investment 
scheme) ทัง้นี ้ไม่ว่ำกองทนุดงักล่ำวจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใดแต่ไม่รวมถึงกองทนุ property กองทุน infra กองทนุ private equity ที่
จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ  
 
“กองทนุ ETF ต่ำงประเทศ” หมำยถึง กองทนุ exchange traded fund ที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ  
 
“กองทนุ infra” หมำยถึง รูปแบบกำรลงทนุในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกบัโครงสร้ำงพืน้ฐำนของประเทศต่ำง ๆ ซึง่ได้แก่  
1. กองทนุโครงสร้ำงพืน้ฐำนที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทนุ  
2. กองทนุโครงสร้ำงพืน้ฐำนต่ำงประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกัในกำรลงทนุในลกัษณะท ำนองเดียวกบักองทุนรวม
โครงสร้ำงพืน้ฐำนตำม 1. ทัง้นี ้ไม่ว่ำกองทนุโครงสร้ำงพืน้ฐำนดงักล่ำวจะจดัตัง้ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด  
 
“กองทนุ LTF” หมำยถึง กองทนุรวมหุ้นระยะยำว (Long Term Equity Fund) ที่จดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
 
“กองทนุเพ่ือกำรออม” หมำยถึง กองทุนรวมเพ่ือกำรออมตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยกำรลงทนุของกองทนุ  
 
“กองทนุ private equity” หมำยถึง กิจกำรเงินร่วมลงทนุ (private equity) ที่อำจจดัตัง้ขึน้ในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอ่ืนใด และมีลกัษณะของ
กิจกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงัต่อไปนี ้ 
1. กิจกำรเงินร่วมลงทนุที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ว่ำด้วยกำรก ำหนดกำรจดักำรเงินทนุของกิจกำรเงิน
ร่วมลงทนุที่ไม่ถือเป็นกำรประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกำรจดักำรกองทนุส่วนบคุคล  
2. กิจกำรเงินร่วมลงทนุตำมกฎหมำยต่ำงประเทศที่มีลกัษณะครบถ้วน ดงันี ้ 
(ก) มีวตัถปุระสงค์เพ่ือกำรลงทนุร่วมกนัของผู้ลงทนุตัง้แต่ 2 รำยขึน้ไป ทัง้นี ้ต้องมิได้เป็นไปเพ่ือแสวงหำประโยชน์จำกกำรจดักำรทรัพย์สินสว่นตวัของ
บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลใดเป็นกำรเฉพำะ  
(ข) มีกำรมอบหมำยให้บคุคลหนึ่งบคุคลใดเป็นผู้จดักำรเงินทนุและทรัพย์สินทีเ่กิดจำกเงินทนุ  
(ค) มีนโยบำยกำรลงทนุในกิจกำรอื่นผำ่นกำรเข้ำท ำสญัญำกำรลงทนุในหุ้นหรือกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในกำรได้มำซึง่หุ้นของกิจกำร
นัน้ในภำยหลงั โดยมีส่วนในกำรก ำกบัดแูลแผนธุรกิจกำรด ำเนินงำนหรือกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน หรือกำรด ำเนนิกำรอ่ืนใดในลกัษณะทีส่ะท้อนถึง
กำรมีบทบำทต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกิจกำรดงักล่ำว  
 
“กองทนุ property” หมำยถึง กองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกบัอสงัหำริมทรัพย์ซึง่อยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
1. กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ที่อยู่ภำยใต้บงัคบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์กำรจดักำรกองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์  
2. ทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทนุ  
3. foreign REIT  
 
“กองทนุ UI” หมำยถึง กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุสถำบนัหรือผู้ลงทนุรำยใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited Investor Mutual Fund)  
 
“กำรลดควำมเสี่ยง” หมำยถึง กำรลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้จำกกำรลงทนุโดยกำรเข้ำเป็นคู่สญัญำใน derivatives ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
1. ไม่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือหำผลประโยชน์โดยกำรเก็งก ำไร (speculate)  
2. มีผลให้ควำมเสี่ยงในกำรลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง  
3. เป็นกำรลดควำมเสี่ยงทัว่ไปและควำมเสี่ยงเฉพำะของทรัพย์สินที่ต้องกำรลดควำมเสี่ยง  
4. สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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“โครงกำร” หมำยถึง โครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
 
“เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก” หมำยถึง ทรัพย์สินดงันี ้ 
1. เงินฝำก เงินฝำกอิสลำม หรือตรำสำรอ่ืนที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัเงินฝำก  
2. สลำกออมทรัพย์ที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
3. สลำกออมสินพิเศษที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยธนำคำรออมสิน  
 
“เงินฝำกอิสลำม” หมำยถึง ข้อตกลงที่เป็นไปตำมหลกัชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลกัษณะที่เทียบเคียงได้กบัเงินฝำก โดยคู่สญัญำที่เทียบเคียงได้กบัผู้ฝำก
สำมำรถเรียกคืนเงินต้นจำกคูส่ญัญำฝ่ำยที่เทียบเคียงได้กบัผู้ รับฝำกได้เต็มจ ำนวน ณ เวลำใด ๆ  
 
“ดชันีกลุ่มสินค้ำโภคภณัฑ์” หมำยถึง ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้ำโภคภณัฑ์หลำยชนิด  
 
“ดชันีเงินเฟ้อ” หมำยถึง ดชันีที่จดัท ำขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสะท้อนอตัรำเงินเฟ้อ  
 
“ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ” ตรำสำรทำงกำรเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภำพเป็นหุ้นได้  
 
“ตรำสำรภำครัฐไทย” หมำยถึง ตรำสำรดงันี ้ 
1. ตัว๋เงินคลงั  
2. พนัธบตัรรัฐบำล หรือพนัธบตัร ธปท.  
3. พนัธบตัร B/E P/N ศกุกู หรือหุ้นกู้  ที่กระทรวงกำรคลงัหรือกองทนุฟืน้ฟเูป็นผู้ มีภำระผกูพนั  
 
“ตรำสำรภำครัฐตำ่งประเทศ” หมำยถึง ตรำสำรที่มีรูปแบบท ำนองเดียวกบัตรำสำรภำครัฐไทยที่รัฐบำลต่ำงประเทศ กระทรวงกำรคลงั ธนำคำรกลำง หรือ
หน่วยงำนของรัฐบำลตำ่งประเทศ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค ำ้ประกนั แต่ไม่รวมถึงตรำสำรที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของประเทศนัน้  
 
“ตรำสำร Basel III” หมำยถึง ตรำสำรเพ่ือกำรนบัเป็นเงินกองทนุของสถำบนักำรเงินไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทยหรือต่ำงประเทศ ที่มีกำรอ้ำงอิงจำก
หลกัเกณฑ์กำรก ำกบัดแูลสถำบนักำรเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)  
 
“ตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศ” หมำยถึง ศนูย์กลำงหรือเครือข่ำยใด ๆ ที่จดัให้มีขึน้เพ่ือกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ในต่ำงประเทศ โดยมีลกัษณะ
ครบถ้วนดงันี ้ 
1. มีกำรรวบรวมค ำเสนอซือ้เสนอขำยหลกัทรัพย์จำกผู้ เสนอซือ้หลำยรำยและผู้ เสนอขำยหลำยรำย  
2. มีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์หรือจดัให้มีระบบ ซึง่ก ำหนดเกี่ยวกบัวิธีกำรในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ โดยผู้ให้บริกำรไม่อำจใช้ดลุยพินิจใน
กำรจดักำรซือ้ขำยเป็นประกำรอื่น และผู้ เสนอซือ้เสนอขำยยินยอมที่จะผกูพนัตำมหลกัเกณฑ์หรือระบบนัน้  
 
“ธปท.” หมำยถึง ธนำคำรแห่งประเทศไทย  
 
“ธพ.” หมำยถึง ธนำคำรพำณิชย์  
 
“บค.” หมำยถึง บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  
 
“บง.” หมำยถึง บริษัทเงินทนุ  
“บล.” หมำยถึง บริษัทหลกัทรัพย์  
 
“บลจ.” หมำยถึง บล. ที่ได้รับใบอนญุำตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกำรจดักำรกองทนุรวม หรือกำรจดักำรกองทนุส่วนบคุคล  
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“บริษัทจดทะเบียน” หมำยถึง บริษัททีมี่หลกัทรัพย์ที่ได้รับกำรจดทะเบียนหรือได้รับกำรอนญุำตให้ท ำกำรซือ้ขำยได้ใน SET  
 
“บริษัทย่อย” หมำยถึง บริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบญัชีเกี่ยวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจดัท ำและเปิดเผย
ล่ำสดุ ทัง้นี ้หำกไม่มีงบกำรเงินรวมให้พิจำรณำตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นทีป่รำกฏในบญัชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นล่ำสดุ  
 
“บริษัทใหญ่” หมำยถึง บริษัทใหญ่ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีเกี่ยวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจดัท ำและเปิดเผย
ล่ำสดุ ทัง้นี ้หำกไม่มีงบกำรเงินรวมให้พิจำรณำตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นทีป่รำกฏในบญัชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นล่ำสดุ  
 
“แบบ filing” หมำยถึง แบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์  
 
“ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์” หมำยถึง ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลกัทรัพย์อ้ำงอิงซึง่ก ำหนดให้เป็นหลกัทรัพย์ตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ว่ำด้วยกำรก ำหนดประเภทหลกัทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 6)  
 
“ผู้ มีภำระผกูพนั” หมำยถึง ผู้ที่มีภำระผกูพนัในกำรช ำระหนีต้ำมตรำสำรทำงกำรเงินในฐำนะผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้ สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้
ประกนั แล้วแต่กรณี  
 
“ศนูย์ซือ้ขำย derivatives” หมำยถึง ศูนย์ซือ้ขำยดงันี ้ 
1. ศนูย์ซือ้ขำย derivatives ที่ได้รับใบอนญุำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ  
2. ศนูย์ซือ้ขำย derivatives ซึง่จดัตัง้ขึน้และให้บริกำรได้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศและได้รับกำรยอมรับจำกส ำนกังำน  
 
“หน่วย CIS” หมำยถึง หน่วยของกองทนุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
1. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่อยู่ภำยใต้บงัคบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์กำรจดักำรกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 
กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุที่มิใช่รำยย่อย กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถำบนั และกองทนุส่วนบคุคล  
2. หน่วยของกองทนุ CIS ต่ำงประเทศ  
 
“หน่วย infra” หมำยถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกบัโครงสร้ำงพืน้ฐำนซึง่อยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
1. กองทนุโครงสร้ำงพืน้ฐำนที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน  
2. กองทนุโครงสร้ำงพืน้ฐำนต่ำงประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำย ต่ำงประเทศซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกัในกำรลงทนุในลกัษณะท ำนองเดียวกบักองทุน
โครงสร้ำงพืน้ฐำนตำม 1. ทัง้นี ้ไม่ว่ำจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด  
 
“หน่วย private equity” หมำยถึง หน่วยของกิจกำรเงินร่วมลงทนุ (private equity) อนัได้แก่ หุ้น ใบทรัสต์ ตรำสำรหรือหลกัฐำนแสดงสิทธิในทรัพย์สนิ 
ของกิจกำรเงินร่วมลงทนุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ทัง้นี ้ไม่ว่ำกิจกำรดงักล่ำวจะจดัตัง้ขึน้ในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอ่ืนใด  
1. กิจกำรเงินร่วมลงทนุที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ว่ำด้วยกำรก ำหนดกำรจดักำรเงินทนุของกิจกำรเงิน
ร่วมลงทนุที่ไม่ถือเป็นกำรประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกำรจดักำรกองทนุส่วนบคุคล  
2. กิจกำรเงินร่วมลงทนุตำมกฎหมำยต่ำงประเทศที่มีลกัษณะครบถ้วน ดงันี ้ 
(ก) มีวตัถปุระสงค์เพ่ือกำรลงทนุร่วมกนัของผู้ลงทนุตัง้แต่ 2 รำยขึน้ไป ทัง้นี ้ต้องมิได้เป็นไปเพ่ือแสวงหำประโยชน์จำกกำรจดักำรทรัพย์สินสว่นตวัของ
บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลใดเป็นกำรเฉพำะ  
(ข) มีกำรมอบหมำยให้บคุคลหนึ่งบคุคลใดเป็นผู้จดักำรเงินทนุและทรัพย์สินทีเ่กิดจำกเงินทนุ  
(ค) มีนโยบำยกำรลงทนุในกิจกำรอื่นผำ่นกำรเข้ำท ำสญัญำกำรลงทนุในหุ้นหรือกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในกำรได้มำซึง่หุ้นของกิจกำร
นัน้ในภำยหลงั โดยมีส่วนในกำรก ำกบัดแูลแผนธุรกิจ กำรด ำเนินงำนหรือกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน หรือกำรด ำเนนิกำรอ่ืนใดในลกัษณะทีส่ะท้อนถึง
กำรมีบทบำทต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกิจกำรดงักล่ำว  
 
“หน่วย property” หมำยถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกบัอสงัหำริมทรัพย์ซึง่อยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
1. กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ที่อยู่ภำยใต้บงัคบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์กำรจดักำรกองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์  
2. ทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทนุ  
3. foreign REIT  
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“หุ้นกู้ระยะสัน้” หมำยถึง หุ้นกู้ที่มีก ำหนดเวลำช ำระหนีไ้ม่เกิน 270 วนันบัแตว่นัที่ออกหุ้นกู้   
 
“B/E” หมำยถึง ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange)  
 
“benchmark” หมำยถึง ตวัชีว้ดัของกองทนุ ซึง่เป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันีที่มีกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำงและสอดคล้องกบันโยบำยกำรลงทนุ
ของกองทนุนัน้  
 
“CIS operator” หมำยถึง บคุคลดงันี ้ 
1. บลจ.ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือ  
2. ผู้ท ำหน้ำที่บริหำรจดักำรกองทนุ CIS ต่ำงประเทศ  
 
“concentration limit” หมำยถึง อตัรำส่วนกำรลงทนุที่ค ำนวณตำมควำมมีสว่นได้เสียในกิจกำรทีล่งทนุ  
 
“counterparty limit” หมำยถึง อตัรำส่วนกำรลงทนุที่คูส่ญัญำ  
 
“CRA” หมำยถึง สถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน เว้นแต่ที่ก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะใน
ภำคผนวก 5 ส่วนที่ 5  
 
“credit derivatives” หมำยถึง derivatives ที่มีลกัษณะเป็นกำรเคลื่อนย้ำยควำมเสี่ยงด้ำนเครดติของทรัพย์สินที่ได้รับกำรประกนัควำมเสี่ยงจำก
คู่สญัญำฝ่ำยหนึ่งไปยงัคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งตำมมำตรฐำนสำกล โดยคู่สญัญำฝ่ำยหนึ่งซึง่มีภำระผกูพันที่จะต้องช ำระเงินให้แก่คู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่ง เม่ือ
เกิดเหตกุำรณ์ที่มีผลต่อกำรช ำระหนี ้(credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับกำรประกนัควำมเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรมี
ภำระผกูพนัดงักล่ำว  
 
“credit event” หมำยถึง เหตกุำรณ์ที่เกี่ยวข้องกบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีต้ำมที่ระบใุนข้อตกลงของตรำสำรหรือสญัญำ  
 
“credit rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือที่จดัท ำโดย CRA ซึง่เป็นกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีต้ำมตรำสำรหรือสญัญำ  
 
“currency risk” หมำยถึง ควำมเสี่ยงด้ำน FX  
 
“delta” หมำยถึง อตัรำเปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตรำสำรหรือสญัญำ กบัรำคำ underlying ของตรำสำรหรือสญัญำ แล้วแต่กรณี  
 
“derivatives” หมำยถึง สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ  
 
“derivatives on organized exchange” หมำยถึง derivatives ที่ซือ้ขำยในศนูย์ซือ้ขำย derivatives  
 
“discount rate” หมำยถึง อตัรำส่วนลดของหลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่มีกำรลงทนุที่จะใช้ในกำรค ำนวณมลูคำ่ของหลกัทรัพย์หรือตรำสำรนัน้  
 
“DW” หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants)  
 
“foreign REIT” หมำยถึง กองทรัสต์หรือกองอสงัหำริมทรัพย์ที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึง่มีวตัถปุระสงคห์ลกัในกำรลงทนุ ในอสงัหำริมทรัพย์
หรือในกิจกำรที่ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ ทัง้นี ้ไม่ว่ำกองทรัสต์หรือกองดงักล่ำวจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด  
 
“FX” หมำยถึง อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ (Foreign Exchange)  
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“GMS” หมำยถึง ประเทศกลุ่มอนภุมิูภำคลุ่มแม่น ำ้โขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ รำชอำณำจกัรกมัพชูำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ สำธำรณรัฐสงัคมนิยมเวียดนำม และสำธำรณรัฐประชำชนจีน (เฉพำะมณฑลยนูนำน)  
 
“group limit” หมำยถึง อตัรำส่วนกำรลงทนุที่ค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร โดยกำรน ำอตัรำส่วนกำรลงทนุในแตล่ะบริษทัที่อยู่ในกลุ่มกิจกำรมำค ำนวณ
รวมกนั  
 
“guarantor rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของผู้ มีภำระผกูพนัในฐำนะผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนั  
 
“international scale” หมำยถึง มำตรฐำนกำรจดัท ำ credit rating ในระดบัที่ใช้เปรียบเทียบระหวำ่งประเทศ  
 
“investment grade” หมำยถึง credit rating ในระดบัที่สำมำรถลงทนุได้  
 
“IOSCO” หมำยถึง International Organization of Securities Commissions  
 
“IPO” หมำยถึง กำรเสนอขำยตรำสำรต่อประชำชนเป็นกำรทัว่ไปในครัง้แรก (Initial Public Offering)  
 
“issue rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน  
 
“issuer rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของผู้ออกตรำสำรหรือคู่สญัญำ  
 
“market price” หมำยถึง มลูค่ำตำมรำคำตลำด  
 
“MF” หมำยถึง กองทนุรวม (Mutual Fund)  
 
“MMF” หมำยถึง กองทนุรวมตลำดเงิน (Money Market Fund)  
 
“national scale” หมำยถึง มำตรฐำนกำรจดัท ำ credit rating ในระดบัที่ใช้เปรียบเทียบภำยในประเทศ  
 
“NAV” หมำยถึง มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ (Net Asset Value)  
 
“net exposure” หมำยถึง มลูค่ำกำรลงทนุสทุธิในทรัพย์สินไม่ว่ำเป็นกำรลงทนุโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่ำนกำรลงทนุในตรำสำรหรือสญัญำที่ให้
ผลตอบแทนโดยอ้ำงอิงอยู่กบัทรัพย์สิน ซึง่เป็นผลให้กองทนุมีควำมเสี่ยงในทรัพย์สินนัน้  
 
“Non-retail MF” หมำยถึง กองทนุรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทนุทัง้หมดเป็นผู้ลงทนุประเภทสถำบนั ซึง่อยู่ภำยใต้บงัคบัของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทนุว่ำด้วยหลกัเกณฑ์กำรจดักำรกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุที่มิใช่รำยย่อย กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถำบนั และ
กองทนุส่วนบคุคล  
 
“notional amount” หมำยถึง มลูค่ำตำมหน้ำสญัญำของ derivatives  
 
“obligation” หมำยถึง ประเภทและลกัษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตำม credit derivatives อ้ำงอิงถึง (obligation category & obligation 
characteristics)  
 
“options” หมำยถึง สญัญำที่มีลกัษณะตำม (3) ของนิยำม “สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ” ในมำตรำ 3 แห่งพระรำชบญัญัติสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ พ.ศ. 
2546  
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“OTC derivatives” หมำยถึง derivatives ซึง่ซือ้ขำยนอกศนูย์ซือ้ขำย derivatives  
 
“P/N” หมำยถึง ตัว๋สญัญำใช้เงิน (Promissory Note)  
 
“portfolio duration” หมำยถึง อำยเุฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทนุ ซึง่ได้จำกกำรค ำนวณค่ำตำมมำตรฐำนสำกล  
 
“product limit” หมำยถึง อตัรำส่วนกำรลงทนุที่ค ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน  
 
“PVD” หมำยถึง กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ (Provident Fund)  
 
“regulated market” หมำยถึง ศนูย์กลำงที่จดัช่องทำงกำรสื่อสำรระหวำ่งผู้ค้ำเพื่อให้เกิดกำรเจรจำต่อรองซือ้ขำยตรำสำรระหว่ำงกนัได้ รวมทัง้ให้ข้อมลู
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบัตรำสำรนัน้ โดยศนูย์กลำงดงักล่ำวอยู่ภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของทำงกำรหรือหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ก ำกบัดแูลด้ำนหลกัทรัพย์หรือตรำสำร
ที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัหลกัทรัพย์  
 
“repo” หมำยถึง ธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืน (repurchase agreement)  
 
“retail MF” หมำยถึง กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป (retail Mutual Fund)  
 
“reverse repo” หมำยถึง ธุรกรรมกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืน (reverse repurchase agreement)  
 
“SBL” หมำยถึง ธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกิจกำรกำรยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)  
 
“securities lending” หมำยถึง ธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์  
 
“SET” หมำยถึง ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
“share warrants” หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น  
 
“single entity limit” หมำยถึง อตัรำสว่นกำรลงทนุที่ค ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญำ  
 
“SIP” หมำยถึง Specific Investment Products  
 
“SN” หมำยถึง ตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note)  
 
“sovereign rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือระดบัประเทศของประเทศที่ผู้ออกตรำสำรมีถิ่นที่อยู่ ซึง่เป็นกำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรผดินดัช ำระ
หนีข้องรัฐบำลของประเทศนัน้  
 
“TBMA” หมำยถึง สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association)  
 
“TSFC” หมำยถึง บล. ที่ได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกำรให้สินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  
 
“TSR” หมำยถึง ใบแสดงสิทธิในกำรซือ้หุ้นเพ่ิมทนุที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)  
 
“underlying” หมำยถึง สินค้ำ ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้ำงอิง  
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“WFE” หมำยถึง World Federation of Exchanges  
 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1. ช่ือโครงกำรจดักำร (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ำมขำยผู้ลงทนุรำยย่อย  
 
1.2. ช่ือโครงกำรจดักำร (องักฤษ) :  Krungsri Finnoventure PE Y2033 Fund-Not for Retail Investors  
 
1.3. ช่ือย่อ :  KFFVPE-UI  
 
1.4. ประเภทโครงกำร :  กองทนุเปิด  
 
1.5. ประเภทกำรขำย :  ขำยครัง้เดียว  
 
1.6. กำรก ำหนดอำยโุครงกำร :  ก ำหนด  
 
1.7. อำยโุครงกำร : 12  ปี 0  เดือน 0  วนั  
 
1.8. อำยโุครงกำรถึงวนัที่ (กรณีก ำหนดอำยเุป็นช่วงเวลำ) :  
 
1.9. เงื่อนไข (อำยโุครงกำร) :  

1. อำยโุครงกำรประมำณ 12 ปี ซึง่อำจจะน้อยกว่ำ 12 ปี  
 
2. บริษัทจดักำรอำจขยำยระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกออกไป โดยอยู่ในกรอบระยะเวลำที่บริษัทจดักำรสำมำรถด ำเนินกำรจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัท ำกำรสดุท้ำยของรอบกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุที่ก ำหนดไว้แตแ่รก 
และจะประกำศกำรขยำยระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกให้ผู้ลงทนุทรำบทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรโดยพลนั ทัง้นี ้ในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 
บริษัทจดักำรจะค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส ำคญั  
 
3. ในกรณีที่กองทนุระดมทนุในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกได้จ ำนวนน้อยกว่ำ 100 ล้ำนบำท บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำร
จดัตัง้กองทนุโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ทัง้นี ้หำกยกเลิกกำรจดัตัง้กองทนุ บริษัทจดักำรจะคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ 
ที่เกิดขึน้จำกเงินที่ได้รับจำกกำรจ ำหนำ่ยหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุตำมสดัส่วนของเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุภำยใน 7 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนั
สดุท้ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก และหำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำวได้อนัเนื่องจำก
ควำมผิดของบริษัทจดักำรเอง บริษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 7.50 ต่อปีนบัแต่วนัทีค่รบก ำหนดเวลำนัน้จนถึงวนัที่ช ำระเงินค่ำ
ซือ้หน่วยลงทนุจนครบถ้วน  
 
4. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจดัตัง้กองทนุที่อยู่ระหว่ำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกและยตุกิำรขำยหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดักำร
จะรำยงำนให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบถึงกำรยตุิกำรขำยหน่วยลงทนุดงักล่ำวภำยใน 7 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ยตุิกำรขำยหนว่ยลงทนุ
นัน้ และให้กำรอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลงในวนัทีแ่จ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ทัง้นี ้บริษทัจดักำรจะคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ
และผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้จำกเงินที่ได้รับจำกกำรจ ำหนำ่ยหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุตำมสดัส่วนของเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุภำยใน 15 วนั
นบัแต่วนัที่กำรอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลง และหำกบริษทัจดักำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในก ำหนดเวลำดงักลำ่วได้อันเนื่องจำก
ควำมผิดของบริษัทจดักำรเอง บริษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 7.50 ต่อปีนบัแต่วนัทีค่รบก ำหนดเวลำนัน้จนถึงวนัที่ช ำระเงินค่ำ
ซือ้หน่วยลงทนุจนครบถ้วน  
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5. ในกรณีที่ภำยหลงักำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรกแล้ว ปรำกฏว่ำไม่มีตรำสำรทีส่ำมำรถลงทนุได้อย่ำงเหมำะสมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ถือ
หน่วยลงทนุ บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจดัตัง้กองทนุ โดยบริษัทจดักำรจะรำยงำนให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 7 
วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสดุท้ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้
จำกเงินที่ได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุให้แกผู่้ซือ้หน่วยลงทนุตำมสดัสว่นของเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุภำยใน 7 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัสดุท้ำยของ
กำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก และหำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำวได้อนัเนื่องจำกควำมผดิของ
บริษัทจดักำรเอง บริษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 7.50 ต่อปีนบัแต่วนัทีค่รบก ำหนดเวลำนัน้จนถึงวนัที่ช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ
จนครบถ้วน  
 
6. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทนุก่อนครบก ำหนดอำยโุครงกำร โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทนุและผู้ลงทนุเป็นส ำคญั เช่น ในกรณีที่
บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จ ำกดั ซึง่เป็นผู้จดักำร PE ทรัสต์ ใช้ดลุยพินิจเลิก PE ทรัสต์ ก่อนครบก ำหนดอำยโุครงกำร โดยกระท ำกำรเพื่อประโยชน์สงูสดุ
ของ PE ทรัสต์ เป็นต้น 
 
1.10. ลกัษณะโครงกำร :  กองทนุรวมที่เสนอขำยผู้ลงทนุสถำบนัและผู้ลงทนุรำยใหญ่พิเศษ  
 
1.11. ลกัษณะกำรเสนอขำย :  เสนอขำยในไทย  

2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย :  

2.1. จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร : 2,000,000,000.00 บำท 
 
2.1.1. จ ำนวนเงินทนุของโครงกำรเร่ิมต้น : 2,000,000,000.00 บำท  
 
2.2. เงื่อนไข (จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร) :  

ในระหว่ำงระยะเวลำกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก บริษทัจดักำรอำจเสนอขำยหน่วยลงทนุเกินจ ำนวนเงินทนุของโครงกำรได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของ
จ ำนวนเงินทนุโครงกำร ทัง้นี ้หำกบริษทัจดักำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุเกินจ ำนวนเงินทนุของโครงกำร (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจ ำนวนที่เพ่ิมอีก
ร้อยละ 15 ของจ ำนวนเงินทนุโครงกำร บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุและด ำเนินกำรจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทนุรวมก่อนครบก ำหนดสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหน้ำ 
 
2.3. มลูค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บำท  
 
2.4. จ ำนวนหน่วยลงทนุ : 200,000,000.0000 หน่วย  
 
2.5. รำคำของหน่วยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก : 10.0000 บำท  
 
2.6. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้แรก : 1,000,000.00 บำท  
 
2.7. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 500.00 บำท  
 
2.8. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคืน : ไม่ก ำหนด  
 
2.9. จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ำของกำรสัง่ขำยคืน : ไม่ก ำหนด  
 
2.10. มลูค่ำหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ : ไม่ก ำหนด  
 
2.11. จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ : ไม่ก ำหนด  
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2.12. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

ไม่มี  
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื่นท่ีจะลงทุน :  
 
3.1. วตัถปุระสงค์ของโครงกำร :  

เพ่ือส่งเสริมกำรลงทนุในตลำดเงินและให้ผลตอบแทนที่เหมำะสม โดยจะระดมเงินทนุจำกผู้ลงทนุสถำบนัหรือผู้ลงทนุรำยใหญ่พิเศษไปลงทนุตำม
นโยบำยกำรลงทนุที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรจดักำร ทัง้นี ้กองทนุอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำรเมือง และสงัคมของประเทศ
ที่ลงทนุได้  
 
3.2. ประเภทกองทนุตำมนโยบำยกำรลงทนุรวม :  ทรัพย์สินทำงเลือก  
 
กำรลงทนุของนโยบำยกำรลงทนุในทรัพย์สินทำงเลือก : 
 
- หน่วย private equity 
 
3.3. ประเภทกองทนุรวมตำมลกัษณะพิเศษ :  
 
3.4. ประเภทกองทนุตำมกำรลงทนุในต่ำงประเทศ : กองทนุที่ลงทนุแบบมีควำมเสี่ยงทัง้ในและตำ่งประเทศ  
กำรก ำหนดสดัสว่นกำรลงทนุในต่ำงประเทศ : ก ำหนดสดัส่วนกำรลงทนุในตำ่งประเทศ  
โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV  
วงเงินกำรลงทนุในต่ำงประเทศบำงสว่น ไม่เกิน  ล้ำนเหรียญ  
 
3.5. นโยบำยกำรกู้ยืม (ถ้ำมี) :   

บริษัทจดักำรอำจกู้ยืมเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนในนำมกองทนุรวมได้ ตำมหลกัเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ประกำศก ำหนด ทัง้นี ้จะท ำเพ่ือกำรบริหำรสภำพคล่องของกองทนุรวมเท่ำนัน้  
 
3.6. กำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) :  ลงทนุ  
3.6.1 วตัถปุระสงค์ของกำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ : กำรลดควำมเสี่ยง (Hedging)  
 
3.7. กำรลงทนุในตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) :  ลงทนุ  
 
3.8. กลยทุธ์กำรบริหำรกองทนุ (Management Style) :  อ่ืน ๆ  
- กองทนุนีมุ้่งหวงัให้ผลประกอบกำรเคลื่อนไหวตำม PE ทรัสต์ - ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี ้ทรัสต์ I โดย PE ทรัสต์มุ่งหวงัให้เงินลงทนุเติบโตในระยะ
ยำวโดยเน้นกำรร่วมลงทนุในกิจกำร Start-up ของบริษัทเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์  
 
3.9. ดชันีชีว้ดั/อ้ำงอิง (Benchmark) :   

1.ไม่มี สดัส่วน (%): 
หมำยเหต:ุ 
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หมำยเหต:ุ 
เนื่องจำกกองทนุมีกำรบริหำรจดักำรทีมี่ลกัษณะเฉพำะ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คำดหวงัตำมระยะเวลำที่ก ำหนด จึงไม่จ ำเป็นต้องเปรียบเทียบผลกำร
ด ำเนินงำนของกองทนุกบัตวัชีว้ดั  
 
3.10. ลกัษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทนุ :  จ่ำยผลตอบแทนแบบไม่ซบัซ้อน  
 
3.11. รำยละเอียดเกี่ยวกบันโยบำยกำรลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  

กองทนุรวมที่มีควำมเสี่ยงสงูหรือมีควำมซบัซ้อน 
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม : 
 
1. กองทนุมีนโยบำยที่จะเน้นลงทนุในหน่วย private equity โดยไม่จ ำกดัอตัรำส่วน สำมำรถมีสดัสว่นกำรลงทนุในหน่วย private equity สงูสดุร้อยละ 
100 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ผ่ำนกำรลงทนุใน PE ทรัสต ์
 
2. PE ทรัสต์ ชื่อ ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี ้ทรัสต์ I ซึง่จดัตัง้ขึน้เพ่ือระดมเงินลงทนุแบบจ ำกดัจ ำนวนผู้ลงทนุที่มคีณุสมบตัิเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมลงทนุในลกัษณะของ Venture Capital (VC) ในกิจกำร Start-up ของบริษัทเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ ทัง้ในและ
ต่ำงประเทศ และเป็นกิจกำร Start-up ที่มีเทคโนโลยีที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพำะของอตุสำหกรรมนัน้ๆ ได้แก่ กำรเงิน (Financial tech) พำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และ ยำนยนต์ (Automotive) เป็นต้น 
 
3. PE ทรัสต์ดงักล่ำวจดัตัง้ขึน้ตำมพระรำชบญัญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทนุ พ.ศ. 2550 โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ำกดั 
(มหำชน) (“MFC”) เป็นทรัสตี ซึง่มีหน้ำที่ในกำรจดักำร PE ทรัสต์ และมีบริษทั กรุงศรี ฟินโนเวต จ ำกดั เป็นผู้จดักำรทรัสต์ ซึง่ท ำหน้ำที่ในกำรจดักำร
ลงทนุ ทัง้นี ้บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จ ำกดั เป็นบริษทัร่วมลงทนุ (Corporate Venture Capital : CVC) จดัตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2560 อยู่ภำยใต้กำรก ำกบั
ดแูลของธนำคำรแห่งประเทศไทย มีธนำคำรกรุงศรีเป็นผู้ถือหุ้น 100% บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จ ำกดั มีประสบกำรณ์กำรลงทนุมำกกว่ำ 15 Start-up 
รวมเงินลงทนุมำกกว่ำ 1,500 ล้ำนบำท และนบัเป็นหนึ่งในสถำบนักำรเงินที่เป็นพนัธมิตรร่วมงำนกบั Start-up มำกที่สดุในภมิูภำคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ และยงัเป็นที่ยอมรับจำกหลำกหลำยสถำบนัชัน้น ำ  
 
4. กองทนุมีประมำณกำรผลตอบแทนภำยใต้สถำนกำรณ์เชิงลบอย่ำงมำกทีส่ดุ (worst case scenario) จำกกำรที่ PE ทรัสต์ มีกำรลงทนุในสญัญำซือ้
ขำยลว่งหน้ำ (derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทนุ ไม่เกินร้อยละ 5 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
 
5. PE ทรัสต์ มีก ำหนดเงินเรียกลงทนุทัง้หมด (Total Committed Capital) ประมำณ 3,000 ล้ำนบำท ทัง้นีอ้ำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจ
ของผู้จดักำรทรัสต์ โดย PE ทรัสต์ มีอำยโุครงกำร 10 ปี และสำมำรถต่ออำยไุด้ 2 ครัง้ๆ ละ 1 ปี หำกยงัมีทรัพย์สินใน PE ทรัสต์เหลืออยู่และผู้จดักำรท
รัสต์พิจำรณำแล้วเห็นวำ่กำรต่ออำยอุอกไปจะเป็นประโยชน์กบัผู้ถือหน่วยลงทนุมำกกว่ำ ทัง้นี ้อำจเลิกโครงกำรก่อน 12 ปีได้หำกผู้จดักำรทรัสตใ์ช้ดลุย
พินิจเลิก PE ทรัสต์ 
 
6. กองทนุไม่ก ำหนด minimum committed capital โดยกองทนุจะทยอยลงทนุตำมที่ PE ทรัสต์มีกำรเรียกระดมทนุ (Capital call) ซึง่แบ่งออกเป็น 2 
ครำวๆ ละประมำณร้อยละ 50 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ หรือเป็นไปตำมระยะเวลำหรือจ ำนวนที่ผู้จดักำร ทรัสต์ก ำหนด โดยในระหว่ำงรอเรียก
ระดมทนุนี ้กองทนุจะลงทนุในตรำสำรที่มีควำมเสี่ยงต ่ำและสภำพคล่องสงู เช่น ตรำสำรภำครัฐ และเงินฝำกธนำคำร เป็นต้น 
 
7. กองทนุอำจลงทนุในตรำสำรทนุ ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตรำสำรหนีแ้ละ/หรือเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ตรำสำร Basel III หน่วย CIS หน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ หรือกองทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน ทัง้ในประเทศ
และ/หรือต่ำงประเทศ  
 
8. กองทนุอำจลงทนุในตรำสำรหนีท้ี่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทนุได้ (Non-Investment grade) ตรำสำรหนีท้ี่ไม่ได้รับกำรจดัอนัดบั
ควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated) หรือตรำสำรทนุของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยไม่จ ำกดัอตัรำส่วน  
 



กองทนุเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ำมขำยผู้ลงทนุรำยย่อย                                                31/03/2022  Page 14 

9. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของ
บริษัทจดักำร ซึง่จะพิจำรณำลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพ่ือป้องกนัควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำในสกลุเงิน
ต่ำงประเทศที่อำจเกิดขึน้ได้จำกกำรลงทนุในต่ำงประเทศตำมควำมเหมำะสมและสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ อย่ำงไรก็ดี กรณีกองทนุมีสดัส่วนกำรลงทุน
ในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเกินมลูค่ำควำมเสี่ยงที่มีอยู่ อำจเนื่องจำกกำรไม่ได้รับทรำบข้อมลูกำรลงทนุ
ในทนัที หรือสำเหตอ่ืุนใดที่อยู่นอกเหนอืกำรควบคมุ โดยมิได้มีวตัถปุระสงค์เพื่อหำผลตอบแทน บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรปรับลดสดัส่วนกำรลงทนุใน
สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำโดยพลนันบัแต่วนัที่รับทรำบข้อมลู เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ถือหน่วยลงทนุ  
 
10. กองทนุอำจลงทนุในตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง (Structured Notes) 
 
11. กองทนุจะไม่ท ำธุรกรรมกำรขำยหลกัทรัพย์ที่ไม่มีอยู่ในครอบครอง (Short Sale) กำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืน (Repurchase Agreement) และกำร
กู้ยืม เว้นแต่กำรกู้ยืมและ repo เพ่ือกำรบริหำรสภำพคล่องของกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ประกำศก ำหนดเท่ำนัน้  
 
12. ส่วนที่เหลืออำจจะลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนทัง้ในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ ตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดให้ลงทนุได้ 
 
สรุปข้อมูลส าคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับ PE ทรัสต์: ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี ้ทรัสต์ I 

ช่ือ PE ทรัสต์ ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี ้ทรัสต์ I 

ประเภทของกองทรัสต์ กองทรัสต์เพื่อกิจกำรเงินร่วมลงทนุ (PE Trust) 

อาย ุPE ทรัสต์ 10 ปี และต่ออำยไุด้อีก 2 ครัง้ๆ ละ 1 ปี หำกยงัมีทรัพย์สินใน PE ทรัสต์เหลืออยู่และผู้จดักำรทรัสต์
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรต่ออำยอุอกไปจะเป็นประโยชน์กบัผู้ถือหน่วยลงทนุมำกกว่ำ  

ผู้จัดการทรัสต์ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จ ำกดั 

บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จ ากัด  
(“กรุงศรี ฟินโนเวต”) 

จดัตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2560 เป็นบริษัทร่วมลงทนุ (Corporate Venture Capital : CVC) ในเครือกรุงศรี ซึง่มี
พนัธกิจส ำคญัในกำรสนบัสนนุธุรกิจสตำร์ทอพั (Start-up) ด้ำนฟินเทคและเทคโนโลยีที่เกียวข้องด้ำนกำร
ธนำคำรทัง้ในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ ในภมิูภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เพื่อเติบโตไปยงั
เป้ำหมำยที่วำงไว้ ผำ่นกิจกรรมหลกั ได้แก่ กำรลงทนุเพ่ือสร้ำงธุรกิจสตำร์ทอพัใหม่ๆ และโครงกำรบ่ม
เพำะธุรกิจ Start-up ควำมร่วมมือเชิงกลยทุธ์ และกำรร่วมลงทนุ โดยได้รับกำรสนบัสนนุและควำม
ร่วมมือมือจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ของกรุงศรี 

 
กรุงศรี ฟินโนเวต มีประสบกำรณ์กำรลงทนุมำนำนกว่ำ 4 ปี ในกว่ำ 15 กิจกำร Start-up รวมเงินลงทนุ
มำกกว่ำ 1,500 ล้ำนบำท และยงัเป็นสถำบนักำรเงินที่เป็นพนัธมิตรร่วมงำนกบั Start-up จ ำนวนมำก
ที่สดุในภมิูภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มำกกว่ำ 63 บริษัท กว่ำ 106 โครงกำร และส่งเสริมกำรท ำงำน
ด้ำนนวตักรรมของกรุงศรีและบริษัทในเครือมำกกว่ำ 37 หน่วยธุรกิจ ประกอบกบัควำมแข็งแกร่งของกรุง
ศรีและมิตซูบิชิ ยเูอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) ซึง่เป็นหนึ่งในกลุ่มสถำบนัทำงกำรเงินชัน้น ำระดบั
โลก อีกทัง้ MUFG มีเครือข่ำยที่แข็งแกร่งซึง่สำมำรถสร้ำงควำมส ำเร็จและกำรเติบโตที่เข้มแข็งให้กบั
กองทนุ 

ทรัสตี บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) 

วัตถุประสงค์การลงทุน  ทรัสต์จดัตัง้ขึน้เพ่ือระดมเงินลงทนุแบบจ ำกดัจ ำนวนผู้ลงทนุที่มีคณุสมบตัิเป็นไปตำมเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือร่วมลงทนุในลกัษณะของ Venture Capital (VC) ในกิจกำร Start-up ของบริษัทเอกชนที่ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ ทัง้ในและต่ำงประเทศ โดยเป็นกิจกำร Start-up ที่มีเทคโนโลยีที่เป็น
เอกลกัษณ์เฉพำะของอตุสำหกรรมนัน้ๆ ได้แก่ กำรเงิน (Financial tech) พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-
Commerce) และ ยำนยนต์ (Automotive) เป็นต้น 
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นโยบายการลงทุน 1. ลงทนุในตรำสำรทนุ ตรำสำรที่เกี่ยวข้องกบัตรำสำรทนุ และเงินกู้แปลงสภำพ (Convertible Debt) 
 
2. เน้นลงทนุใน 3 กลุ่มธุรกิจ ได้เเก่ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกบักำรเงิน (Financial tech) พำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และยำนยนต์ (Automotive) ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศ
ไทย อินโดนีเซีย ฟิลลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนำม  
 
3. เงินลงทนุที่ได้รับช ำระแล้วจำกผู้ลงทนุ (Capital Contribution) ซึง่ยงัไม่ได้น ำไปลงทนุในกิจกำร Start-
up อำจน ำไปลงทนุชัว่ครำว (Temporary Investments) ในสินทรัพย์สภำพคล่องระยะสัน้ เพื่อรอกำร
ลงทนุในกิจกำร Start-up และ/หรือเพื่อใช้ช ำระค่ำธรรมเนียมใดๆ หนีส้ิน้ ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ หรืออำจน ำไปจดัสรร
คืนให้กบัผู้ลงทนุหำกเงินดงักล่ำวไม่ได้ถูกน ำไปใช้ลงทนุ โดยให้เป็นไปตำมดลุพินิจของผู้จดักำรทรัสต์ 

ทัง้นี ้กองทรัสต์อำจลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรกำร
ลงทนุ (Efficient Portfolio Management) โดยมีอตัรำส่วนกำรลงทนุสงูสดุไม่เกิน 5% ของ NAV และเพ่ือ
ป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงิน โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดักำรทรัสต์ และไม่มีกำรกู้ยืม 
เว้นแต่กำรกู้ยืมเพ่ือกำรบริหำรสภำพคล่องของกองทรัสต์ ตำมหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ประกำศ
ก ำหนด   

4. กำรลงทนุชัว่ครำว (Temporary Investments) ข้ำงต้น ได้แก่ เงินลงทนุในสินทรัพย์ต่อไปนี ้(ก) เงินสด
หรือรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (ข) หลกัทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดทีแ่สดงถึงควำมเป็นเจ้ำหนี ้
โดยตรง (Marketable Direct Obligations) ซึง่ออกหรือค ำ้ประกนัอย่ำงไม่มีเงื่อนไขโดยรัฐบำลของแตล่ะ
ประเทศ หรือออกโดยหน่วยงำนของรัฐ ที่มีอำยไุม่เกินหนึ่งปีนบัจำกวนัที่ได้มำซึง่หลกัทรัพย์ดังกล่ำว (ค) 
ตรำสำรในตลำดเงิน ตรำสำรพำณิชย์ หรือตรำสำรหนีร้ะยะสัน้อ่ืน ๆ ซึง่ ณ วนัที่กองทรัสต์เข้ำลงทนุ มี
อนัดบัควำมน่ำเชื่อถืออยู่ในอนัดบัสงูสดุสองอนัดบัแรก จำกกำรจดัอนัดบัโดย Standard & Poor's 
Ratings Services หรือ Moody's Investors Services, Inc. หรือผู้ รับช่วงของสถำบนัจดัอนัดบัดงักล่ำว 
(หรือสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือระหว่ำงประเทศอื่นใด) หรือหน่วยงำนที่ได้รับใบอนญุำตให้ด ำเนิน
ธุรกิจเป็นสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือในประเทศที่มีกำรออกตรำสำรดงักล่ำว (ง) บญัชีเงินฝำกใน
ธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินอ่ืน ๆ ที่มีภำระดอกเบีย้ (จ) กองทนุรวมตลำดเงิน และ (ฉ) บตัรเงินฝำกที่มี
อำยไุม่เกินหนึ่งปีนบัจำกวนัที่ได้มำซึง่บตัรเงินฝำกดงักลำ่วซึง่ออกโดยธนำคำรพำณิชย์ที่น่ำเช่ือถือ 
 
5. ผู้จดักำรทรัสต์หรือบริษัทในเครืออำจมีกำรลงทนุในกิจกำรเป้ำหมำยอยู่ก่อนวนัปิดรับกำรลงทนุ 
(Warehoused Investments) ซึ่งกำรลงทนุนัน้อำจมีลกัษณะที่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงคแ์ละกลยทุธ์กำร
ลงทนุของ PE ทรัสต์ ผู้จดักำรทรัสต์อำจโอนกำรลงทนุดงักล่ำวนัน้มำยงั PE ทรัสต์ภำยหลงัวนัปิดรับกำร
ลงทนุ (Closing) และถือว่ำ Warehoused Investments ที่โอนมำนีถ้ือเป็นเงินลงทนุที่ได้รับช ำระแล้วใน
ส่วนของผู้จดักำรทรัสต์ มลูคำ่ของ Warehoused Investments ที่โอนมำจะเท่ำกบัรำคำยตุิธรรมของ 
Warehoused Investment บวกด้วยยอดเงินส่วนเพ่ิมที่ก ำหนดโดยผู้จดักำรทรัสต์ ซึง่รวมถึง
ค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรเข้ำซือ้ ถือครอง และกำรโอนส่วน Warehoused Investment นี ้
ตำมมำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำนของอตุสำหกรรมที่มีอยู่ 
 
6. PE ทรัสต์อำจมีกำรลงทนุในตรำสำรใดๆ อำทิ หุ้นกู้  หุ้นกู้แปลงสภำพ ที่ออกโดยกิจกำรเป้ำหมำยหรือ
บริษัทในเครือของกิจกำรเป้ำหมำยเป็นกำรชัว่ครำวเพ่ือจองหรือรอกำรเข้ำลงทนุ (Bridge Investment) 
ในกิจกำรเป้ำหมำย หำกกำรเข้ำลงทนุชัว่ครำวดงักลำ่วไม่ได้รับกำรช ำระคืนภำยใน 12 เดือนนบัแต่วนัเข้ำ
ลงทนุ จะถือว่ำ Bridge Investment นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตกำรลงทนุของ PE ทรัสต ์
 
7. PE ทรัสต์อำจลงทนุในตรำสำร/สินทรัพย์อ่ืนใด นอกเหนือจำกที่ระบไุว้ ซึง่รวมถึงตรำสำร/สินทรัพย์ที่
ไม่ได้อยู่มีอยู่ ณ วนัที่ของหนงัสือชีช้วนฉบบันี ้แต่อยู่ภำยใต้วตัถปุระสงค์และนโยบำยกำรลงทนุ 
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การกู้ยืม PE ทรัสต์ ไม่มีกำรเพิ่มสถำนะกำรลงทนุในสินทรัพย์ให้มีมลูค่ำสงูกว่ำมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของ PE ทรัสต์ 
(Leverage) และ/หรือท ำธุรกรรมกำรกู้ยืม 

ประเทศที่ลงทุน เน้นลงทนุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนำม ทัง้นี ้
จะลงทนุในต่ำงประเทศสงูสดุไม่เกิน 79% ของ NAV 

รูปแบบ (ธีม) การลงทุน  

  
● ลงทนุเชิงกลยทุธ์ (สดัส่วน 60%) 

● ลงทนุเพ่ือเน้นสร้ำงผลตอบแทน (สดัส่วน 20%) 

● ลงทนุเพ่ือเทคโนโลยีอนำคต (สดัส่วน 20%) 

ประเภทธุรกิจท่ีลงทุน 

  
เน้นลงทนุใน 3 กลุ่มธุรกิจ ได้เเก่ 

1. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกบักำรเงิน (Financial tech) สดัส่วน 40%  

2. พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) สดัส่วน 30%  

3. ยำนยนต์ (Automotive) สดัส่วน 30%  

ระดับของ Start-up ท่ีลงทุน 

  
Start-up ระดบั Series A* ขึน้ไป เพ่ือน ำไปใช้พฒันำผลติภณัฑ์ ขยำยฐำนลกูค้ำ สร้ำงฐำนข้อมลู รวมถึง
กำรปรับธุรกิจให้เข้ำกบัตลำดทีใ่หญ่มำกขึน้กว่ำเดิม 
*Start-up ระดบั Series A หมำยถึง รอบกำรลงทนุ A ซึง่เป็นช่วงที่ธุรกิจของ Start-up เป็นที่รู้จกัแล้ว จึง
ต้องกำรที่จะออกผลิตภณัฑ์หรือขยำยฐำนลกูค้ำที่ใหญ่ขึน้ หรือจะขยำยตวัไปสู่ตลำดใหม่ รวมถึงกำรปรับ
รูปแบบทำงธุรกิจเพื่อให้เหมำะกบัตลำดที่กว้ำงขึน้ 

ประมาณการณ์จ านวนกิจการ
เป้าหมาย 

15-25 กิจกำร 

คาดการณ์การจัดสรรเงินลงทุน 

  
เป็นกำรลงทนุครัง้แรกใน Start-up รำยนัน้ๆ ประมำณ 60-70% และเป็นกำรลงทนุสืบเนื่องจำก Start-up 
ที่อำจเคยลงทนุไปแล้ว ประมำณ 30-40% 

อื่นๆ PE ทรัสต์อำจมีกำรปรับเปลี่ยนประเทศ รูปแบบกำรลงทนุ ประเภทธุรกิจกำรลงทนุ ระดบัของ Start-up ที่
ลงทนุ จ ำนวนกิจกำรเป้ำหมำย กำรจดัสรรเงินลงทุน รวมถึงกลยุทธ์กำรลงทุนอ่ืนใดที่ไม่ได้อยู่ มีอยู่ ณ 
วนัที่ของหนังสือชีช้วนฉบบันี ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดักำรทรัสต์  

 
การจัดสรรผลตอบแทนและการช าระคืนของ PE ทรัสต์ 
 
เงินลงทนุและผลตอบแทนที่ PE ทรัสตไ์ด้รับระหว่ำงไตรมำสใดๆ จะถกูจดัสรรภำยใน 90 วนันบัจำกสิน้ไตรมำสนัน้ (ตำมปฏิทิน) ทัง้นี ้ผู้จดักำรทรัสต์
สำมำรถพิจำรณำเลื่อนกำรจดัสรรผลตอบแทนในไตรมำสถดัไป ไม่ว่ำจะบำงส่วนหรือทัง้หมดของเงินคืนจำกกำรลงทนุนี ้โดยกำรจ่ำยเงินจะตกในไตร
มำสถดัจำกกำรพิจำรณำจดัสรรเงินลงทนุ 
 
ผู้จดักำรทรัสต์จะเป็นผู้พิจำรณำจดัสรรเงินผลตอบแทนที่ PE ทรัสต์ได้รับให้กบักองทนุตำมสดัสว่น โดยเรียงล ำดบั ดงันี ้
 
1. ช ำระเงินคืนเงินลงทนุให้แก่กองทนุจนกว่ำจ ำนวนเงินสะสม (Cumulative distributions) ที่กองทนุได้รับเท่ำกบัจ ำนวนเงินลงทนุทัง้หมดที่กองทนุได้
ลงทนุใน PE ทรัสต์ (Capital commitment) 
 
2. เม่ือช ำระเงินคืนตำมล ำดบัที่ 1 ครบแล้ว หำกมีผลตอบแทนสว่นเกิน จะจดัสรรผลตอบแทนส่วนเกินดงักลำ่วให้แกก่องทนุจนกว่ำเงินสะสมที่กองทนุ
ได้รับ (Cumulative distributions) เท่ำกบัผลตอบแทนคำดหวงั (Preferred return) ที่อตัรำร้อยละ 8 ต่อปี 
 
3. เม่ือจดัสรรครบตำมล ำดบัที่ 2 แล้ว หำกยงัมีผลตอบแทนส่วนเกิน จะจัดสรรผลตอบแทนส่วนเกินให้แกผู่้จดักำรทรัสต์จนกว่ำผู้จดักำรทรัสต์จะได้รับ
ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทนุ (Carried interest) เท่ำกบัร้อยละ 20 ของผลรวมของจ ำนวนเงินที่จดัสรรให้แก่กองทนุตำมล ำดบัที่ 2 กบัจ ำนวนเงินที่จดัสรร
ให้กบักองทนุตำมข้อ 3. นี ้
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4. เม่ือจดัสรรครบตำมล ำดบัที่ 3 แล้ว หำกยงัมีผลตอบแทนส่วนเกิน จะจดัสรรในส่วนที่เหลือในอตัรำร้อยละ 20 ให้กบัผู้จดักำรทรัสต์ และในอตัรำร้อยละ 
80 ให้กบักองทนุ  
 
จ ำนวนเงินที่ผู้จดักำรทรัสต์ได้รับตำมล ำดบัที่ 3 และ 4 จะเรียกรวมกนัว่ำ ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทนุ (Carried interest)  
 
ทัง้นี ้เม่ือ PE ทรัสต์สำมำรถจดัสรรเงินต้นคืนแกผู่้ลงทนุจนครบ รวมถึงสำมำรถคืนผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทนุจนเกินกว่ำร้อยละ 8 ตำมที่ก ำหนดไว้แล้ว 
และมีส่วนแบ่งก ำไรที่จ่ำยให้แกผู่้จดักำรทรัสต์ (carried interest) แล้ว PE ทรัสต์จะไม่มีกำรเรียกคืน (clawback) ส่วนแบ่งก ำไรที่ได้แบ่งให้กบัผู้จดักำรท
รัสต์ดงักล่ำว ถึงแม้ว่ำในภำยหลงั ผู้จดักำรทรัสต์อำจถอนกำรลงทนุหรือจ ำหน่ำย Start-up ที่เหลืออยู่ออกไปด้วยรำคำที่ต ่ำกว่ำมลูคำ่ต้นทนุที่ได้มำซึง่ 
Start-up รำยนัน้ ๆ ก็ตำม 
 
ตัวอย่างขัน้ตอนการจัดสรรผลตอบแทนและการช าระเงินคืนของ PE ทรัสต์  
 
• กองทนุ KFFVPE-UI ลงทนุใน PE ทรัสต์ เป็นจ ำนวนเงิน 100 ล้ำนบำท 
 
• PE ทรัสต์ทะยอยจ่ำยคืนเงินต้นและผลตอบแทนตลอดอำยกุองทนุ เป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 287.63 ล้ำนบำท 
 

วันท่ี ครัง้ท่ี กระแส 
เงินสด  

(ล้านบาท) 

IRR ผู้ได้รับการจัดสรร หมายเหตุ 

  
กองทุน  

KFFVPE-UI  
(ล้านบาท) 

ผู้จัดการ 
ทรัสต์  

(ล้านบาท) 

30 พ.ย. 64 0 (100.00)       เงินลงทนุใน Finnoventure Private 
Equity Trust I  

1 ธ.ค. 68 1 20.00 -33.09% 20.00 - กองทนุ KFFVPE-UI ได้รับคืนเงินต้น 

10 มี.ค. 69 2 30.00 -15.32% 30.00 - กองทนุ KFFVPE-UI ได้รับคืนเงินต้น 

1 ก.ค. 70 3 40.00 -2.17% 40.00 - กองทนุ KFFVPE-UI ได้รับคืนเงินต้น 

20 ต.ค. 70 4 10.00 0.00% 10.00 - กองทนุ KFFVPE-UI ได้รับคืนเงินต้น
ครบ 100 ล้ำนบำท 

12 เม.ย. 71 5 17.00 3.12% 17.00 - กองทนุ KFFVPE-UI ได้รับกำรจดัสรร
ผลตอบแทนตำมสดัสว่นที่ลงทนุ
จนกว่ำ IRR จะมำกกว่ำอตัรำร้อยละ 8 
จึงจะเร่ิมแบ่งส่วนแบ่งก ำไรให้ผู้จดักำร 
ทรัสต์  

งวดนี ้IRR ยงัไม่ถึงร้อยละ 8 กองทนุ 
KFFVPE-UI จึงได้รับจดัสรรผลตอบแทน
ทัง้หมด 

15 มิ.ย. 71 6 34.63 8.00% 34.63 - กองทนุ KFFVPE-UI ได้รับกำรจดัสรร
ผลตอบแทนตำมสดัสว่นที่ลงทนุ
จนกว่ำ IRR จะมำกกว่ำอตัรำร้อยละ 8 
จึงจะเร่ิมแบ่งส่วนแบ่งก ำไรให้ผู้จดักำร 
ทรัสต์  
 

งวดนี ้IRR ยงัไม่เกินร้อยละ 8 กองทนุ 
KFFVPE-UI จึงได้รับจดัสรรผลตอบแทน
ทัง้หมด 
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5 ก.พ. 72 7 10.00 9.11% - 10.00 งวดนี ้IRR เกินร้อยละ 8  

ผู้จดักำรทรัสต์ จะได้รับสว่นแบ่งก ำไร
ในอตัรำร้อยละ 20% โดยเร่ิม Catch 
up ให้เท่ำกบั 20% ของผลตอบแทนที่
ได้จ่ำยให้กบักองทนุ KFFVPE-UI แล้ว
ในงวดที่ 5 และ 6 

งวดที่ 5 จ ำนวน 17 ล้ำนบำท บวกกบั
งวดที่ 6 จ ำนวน 34.63 ล้ำนบำท รวม
ทัง้สิน้ 51.63 ล้ำนบำท ซึง่จ่ำยให้แก่
กองทนุ KFFVPE-UI ไปแล้วทัง้หมด คิด
เป็นส่วนแบ่งก ำไรร้อยละ 80 ดงันัน้ส่วน
แบ่งก ำไรอีกร้อยละ 20 ส ำหรับ
ผู้จดักำรทรัสต์จะเท่ำกบั 12.91 ล้ำน
บำท (20%/80% คณูกบั 51.63 ล้ำน
บำท) 

ดงันัน้ เงินจดัสรรผลตอบแทนในงวดนี ้
จึงจ่ำยให้แก่ผู้จดักำรทรัสต์ทัง้หมด 10 
ล้ำนบำท ซึง่ยงัต ่ำกว่ำยอดที่ต้องจดัสรร
ส่วนแบ่งก ำไรทัง้สิน้ 12.91 ล้ำนบำท 

10 มี.ค. 72 8 50.00 13.61% - 2.91 ผู้จดักำรทรัสต์ ได้รับจดัสรรส่วนแบ่ง
ผลตอบแทนที่ยงัขำดอยู่ 2.91 ล้ำน
บำท 

        37.67 9.42 จำกนัน้ แบ่งส่วนแบ่งก ำไรระหว่ำง
กองทนุ KFFVPE-UI และผู้จดักำรท
รัสต์ในอตัรำส่วน 80:20 

11 พ.ค. 72 9 35.00 16.05% 28.00 7.00 แบ่งส่วนแบ่งก ำไรระหวำ่งกองทนุ 
KFFVPE-UI และผู้จดักำรทรัสตใ์น
อตัรำส่วน 80:20 

4 ส.ค. 72 10 40.00 18.35% 32.00 8.00 แบ่งส่วนแบ่งก ำไรระหวำ่งกองทนุ 
KFFVPE-UI และผู้จดักำรทรัสตใ์น
อตัรำส่วน 80:20 

1 ต.ค. 72 11 1.00 18.40% 0.80 0.20 แบ่งส่วนแบ่งก ำไรระหวำ่งกองทนุ 
KFFVPE-UI และผู้จดักำรทรัสตใ์น
อตัรำส่วน 80:20 

สรุปเงินท่ีได้จัดสรรคืนตัง้แต่งวดที่ 1 ถึง 11 
 
•  กองทนุ KFFVPE-UI ได้รับจดัสรรเงินคืนทัง้สิน้ 250.10 ล้ำนบำท โดยเป็นเงินต้น 100 ล้ำนบำท และสว่นแบ่งก ำไร 150.10 ล้ำนบำท 
•  ผู้จดักำรทรัสต์ ได้ส่วนแบ่งก ำไรทัง้สิน้ 37.53 ล้ำนบำท 

  
หมายเหตุ : 
 
• IRR (Internal rate of return) คือ อตัรำผลตอบแทนทีค่ ำนวณจำกกระแสเงินสดที่จ่ำยให้กบัและได้รับจำก PE ทรัสต ์
 
• ผลตอบแทนคำดหวงั (Preferred return หรือ Hurdle rate) อตัรำร้อยละ 8 ต่อปี โดยค ำนวณรำยวนัและทบต้นรำยปี 
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• เงินส ำรองเพ่ือกนัไว้ส ำหรับกำรบริหำรจดักำร PE ทรัสต์เพื่อวตัถปุระสงค์ตำ่งๆ เช่น เพื่อกำรลงทนุเพ่ิมเติม เพ่ือช ำระค่ำใช้จ่ำยหรือภำระผกูพนัใดๆ หรือ
อำจใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์โดยชอบอ่ืนใด รวมถึงเงินส ำรองเพ่ือกนัไว้ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยหรือภำระผกูพนัอ่ืนในของกองทุน KFFVPE-UI อำจส่งผลต่อกระแส
เงินสดที่ผู้ลงทนุจะทยอยได้รับระหว่ำงอำยกุองทนุ และท ำให้ผู้ลงทนุได้รับผลตอบแทนต ่ำกว่ำกรณีไม่มีกำรตัง้ส ำรองไว้ 
 
• ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เกดิกบั PE ทรัสต์ รวมถึงส่วนแบ่งก ำไรให้กบัผู้จดักำรทรัสต์ และค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทนุ KFFVPE-UI ย่อม
ส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทนุให้ลดลงได้ 
 
• PE ทรัสต์จะไม่มีกำรเรียกคืนเงินที่ได้จ่ำยออกไปแล้วให้แก่กองทนุเพ่ือน ำไปลงทนุต่อหรือเพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนใดโดยชอบ 
 
• ตวัเลขและข้อมลูนี ้เป็นเพียงตวัอย่ำงกำรค ำนวณเพ่ือประกอบกำรอธิบำยกำรจดัสรรผลตอบแทนและกำรช ำระเงินคืนเท่ำนัน้ มิได้เป็นกำรรับประกนัว่ำ
เป็นผลกำรด ำเนินงำนที่ PE ทรัสต์จะสำมำรถท ำได้ และไม่ใช่ผลตอบแทนทีผู่้ลงทนุจะได้รับจริง 
 
ผลกระทบทางลบที่มากท่ีสุดจากการลงทุน (Worst case scenario) 
 
กรณีกิจกำรที่ PE ทรัสต์ร่วมลงทนุไม่ประสบควำมส ำเร็จ ขำดทนุหรือล้มละลำย ผู้จดักำรทรัสต์ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยหรือถอนกำรลงทนุในหลกัทรัพย์
ทัง้หมดได้ในรำคำทีต้่องกำรและในระยะเวลำที่ต้องกำร ท ำให้กองทนุ KFFVPE-UI มีผลขำดทนุจนไม่สำมำรถคืนเงินลงทนุให้แกผู่้ถือหน่วยลงทนุได้ 
 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ PE ทรัสต์: ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี ้ทรัสต์ I 

1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร  

(รวมค่ำธรรมเนียมทรัสตี) 

ปีที่ 1-5 : 2.50% ต่อปี ของเงินเรียกลงทนุทัง้หมด (Total commitment) 

ปีที่ 6 เป็นต้นไป : 2% ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ โดยไม่รวมก ำไรหรือขำดทนุที่
ยงัไม่รับรู้ในรอบปีบญัชีก่อนหน้ำ หรือ 20 ล้ำนบำท แล้วแต่จ ำนวนใดจะสงูกว่ำ 

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร จะช ำระให้แก่ผู้จดักำรทรัสต์เป็นรำยไตรมำสโดยเรียกเก็บ
ล่วงหน้ำ 

2. ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทนุ (Carried Interest) เม่ือ PE ทรัสต์ได้รับผลตอบแทนที่คำดหวงั (Preferred return หรือ Hurdle rate) 
จำกกำรลงทนุในกิจกำร Start-up ตัง้แต่ 8% ขึน้ไป ผู้จดักำรทรัสต์จะได้รับส่วนแบ่ง
ก ำไรในอตัรำ 20% ของก ำไรส่วนเกินทุน 

3. ค่ำใช้จ่ำยกองทรัสต์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบตัิงำน อำทิ กำรได้มำ กำรถือครองหรือกำรขำยหลกัทรัพย์ 
ค่ำธรรมเนียมทำงกฎหมำย ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจสอบบญัชี หรือที่ปรึกษำ หรือ
กำรประเมินมลูค่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรช ำระบญัชี ค่ำธรรมเนียมที่จ่ำยให้แก่หน่วยงำน
รัฐ ค่ำนำยหน้ำ ค่ำคอมมิชชัน่ในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัประชมุ 
เช่น จดัเตรียมเอกสำร สถำนที่ วิทยำกร ค่ำใข้จ่ำยในกำรจดัท ำงบกำรเงิน รำยงำน
ทำงภำษีหรือรำยงำนต่ำงๆ ค่ำธรรมเนียมที่จ่ำยแก่ธนำคำรในกำรจ่ำย รับ กำรโอน
เงิน กำรแลกเปลี่ยนเงินสกลุตำ่งประเทศ ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกบักำรฟ้องร้อง 
ค่ำประกนัต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึน้กบัทรัสต์หรือบคุคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ค่ำธรรมเนียมอ่ืนใด และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ โดยค่ำใช้จ่ำยกองทรัสต์นี ้จะไม่เกิน 3 ล้ำน
บำทต่อปี 

4. ค่ำธรรมเนียมองค์กร (Organizational Fee) ค่ำธรรมเนียมองค์กร ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัตัง้ กำรจดทะเบียน ค่ำเดนิทำง 
ค่ำอำหำรและที่พกั รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกบักำรจดัตัง้ทรัสต์ โดยจะไม่
เกิน 5 ล้ำนบำท 

5. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำลงทนุ (Portfolio Investment 
Expenses) 

ค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย เพื่อใช้ในกำรสืบค้น ประเมิน สอบทำน กำรขอค ำปรึกษำ
จำกผู้ เช่ียวชำญเฉพำะด้ำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ค่ำที่พกั ค่ำอำหำร และ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดเพ่ือให้ได้มำซึง่ข้อมลู กำรเข้ำลงทนุ กำรบริหำรจดักำร กำรถือครอง 
กำรควบคมุ หรือกำรจ ำหน่ำย ถอนกำรลงทนุ โดยค่ำใช้จ่ำยนี ้จะไม่เกินร้อยละ 5 
ต่อกำรเข้ำหรือถอนกำรลงทนุในแตล่ะครัง้ 
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6. ค่ำธรรมเนียมทรัสตี (รวมค่ำธรรมเนียมของผู้ รับฝำก
ทรัพย์สินและค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนของกองทรัสต์แล้ว แต่
ยงัไม่รวม ภำษีที่เกี่ยวข้อง และค่ำใช้จำ่ยอ่ืน เช่น ค่ำเดินทำง 
ค่ำที่พกั อ่ืนๆ เพื่อเยี่ยมชมกิจกำรร่วมลงทนุ ค่ำใช้จ่ำยด้ำน
กฏหมำย ซึง่จะเรียกเก็บตำมที่เกิดขึน้จริง 

ค่ำธรรมเนียมทรัสตี จะถกูเก็บรวมอยู่ในค่ำธรรมเนียมกำร
จดักำร 

ปีที่ 1-4 : 0.35% ต่อปี ของเงินลงทนุช ำระแล้วของกองทรัสต์ (Total capital 
contributions) 

ปีที่ 5 : 0.30% ต่อปี ของเงินลงทนุช ำระแล้วของกองทรัสต์ (Total capital 
contributions) 
ปีที่ 6-7 : 0.30% ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ โดยไม่รวมก ำไรหรือขำดทนุที่ยงัไม่
รับรู้ในรอบปีบญัชีก่อนหน้ำ  

ปีที่ 8 เป็นต้นไป : 0.35% ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ โดยไม่รวมก ำไรหรือขำดทนุ
ที่ยงัไม่รับรู้ในรอบปีบญัชีก่อนหน้ำ 

ค่ำธรรมเนียมขัน้ต ่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี 

 
* PE ทรัสต์ อำจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ของทรัสต์ได้ 
 
3.12. รำยละเอียดกำรลงทนุในต่ำงประเทศ :  

กองทนุจะลงทนุในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ และเป็นไปตำมวงเงินที่ได้รับอนุมตัิจดัสรร
ให้น ำไปลงทนุในต่ำงประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนมุตัิวงเงินเพิ่มเติมจำกทำงกำร  
 
3.13. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทนุ :  
 
3.13.1. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในประเทศ :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
3.13.2. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในต่ำงประเทศ :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
3.14. อตัรำส่วนกำรลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม :  
 
อตัรำส่วนกำรลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมในประเทศและต่ำงประเทศ :  

อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่ สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตรำสำรภำครัฐไทย ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 
2 ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 
3 หน่วย CIS ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 
4 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 
5 หน่วย private equity ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 
6 ตรำสำรทนุที่จดทะเบียนซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ทัง้ในและตำ่งประเทศ ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 
7 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 
8 ทรัพย์สินดงันี ้

8.1 ตรำสำรหนี ้ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง หรือศกุกู ที่ผู้ออกจดัตัง้
ขึน้ตำมกฎหมำยไทย หรือสำขำของธนำคำรพำณิชย์ต่ำงประเทศที่ได้รับอนญุำตให้ประกอบธุรกิจ
ธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทย 
8.2 ตรำสำรหนี ้ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง หรือศกุกู ที่ผู้ออกจดัตัง้
ขึน้ตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำรนัน้ในต่ำงประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมสำขำของธนำคำรพำณิชย์ต่ำงประเทศที่ได้รับอนญุำตให้ประกอบธุรกิจ

ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 
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ธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็นตรำสำร Basel III 
8.3 reverse repo 
8.4 OTC derivatives 

9 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจำกที่ระบใุนข้อ 1 – ข้อ 8 (SIP) ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 
 

อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญำใช้เงิน ที่นิติบคุคลตำมกฎหมำยไทย 

(ไม่รวมถึงสำขำในตำ่งประเทศของนิตบิคุคลดงักล่ำว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย หรือคู่สญัญำ ดงันี ้
1.1 ธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธนำคำรพำณิชย์ 
1.3 บริษัทเงินทนุ 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5 บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยู่อำศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทนุรวมได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมำจำกคู่สญัญำตำม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บญัชี เว้นแต่เป็นกองทนุรวมที่มีอำยุ
โครงกำรน้อยกว่ำ 1 ปี ให้เฉลี่ยตำม
รอบอำยกุองทนุ  
- อตัรำข้ำงต้นไม่ใช่กบักองทนุรวมที่
อำยโุครงกำรคงเหลือน้อยกว่ำหรือ
เท่ำกบั 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพำะกองทนุรวม
ที่มีอำยโุครงกำรมำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 
ปี  

2 หน่วย private equity ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 
3 สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives)  ไม่เกิน 84% ของ NAV 

 
หมำยเหต ุ: ส ำหรับกำรลงทนุในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพ่ือกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวม ไม่มีข้อก ำหนดเกี่ยวกบั product limit 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี 
 
4.2. ประเภทกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี  
 
4.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม (กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ) :  

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
 
5.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

- บริษัทจดักำร 
- ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
 
5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

สำมำรถดขู้อมลูในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.  
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  
 
6.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

ไม่มี 
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6.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

สำมำรถดขู้อมลูในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.  
 
6.3. กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ :  

7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ช่องทำงกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- บริษัทจดักำร 
 
7.2. รำยละเอียดช่องทำงกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

สำมำรถดขู้อมลูในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.  
 
7.3. วิธีกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- แบบอตัโนมตั ิ
 
7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ  
 
1. บริษัทจดักำรถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทนุได้ตกลงสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุและยินยอมให้บริษัทจดักำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิตำมเงื่อนไขที่บริษัท
จดักำรก ำหนด และกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิดงักล่ำวจะท ำให้จ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทนุแตล่ะรำยลดลง  
 
2. กำรพิจำรณำจ ำนวนเงินและกำรจ่ำยเงินค่ำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัจิะขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ซึง่บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิจำกเงินสดรับที่ได้จำกกำรขำยหลกัทรัพย์ที่ลงทนุ ก ำไรส่วนเกินจำกกำรลงทนุ ดอกเบีย้ ส่วนแบ่งรำยรับอ่ืนใดหรือจำกเงินต้นของ
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทนุ หรืออำจรับเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน ทัง้นี ้หลงัจำกกนัเงินส ำรองส ำหรับค่ำใช้จ่ำยของกองทนุแล้ว (ถ้ำมี)  
 
3. บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้ผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ือปรำกฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัท
จดักำร  
 
4. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด ำเนินกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิในกรณีที่บริษัทจดักำรพิจำรณำเห็นว่ำกำรไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดย
อตัโนมตัินัน้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือหำกมีกำรผดินดัช ำระดอกเบีย้หรือเงินต้นของหุ้นกู้  พนัธบตัร หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนของ
กองทนุ  
 
7.5. ระยะเวลำในกำรรับซือ้คืน :  เม่ือสิน้สดุอำยโุครงกำร  
 
7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรับซือ้คืน :  

7.6.1. วนัและเวลำที่ท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ :  
 
เนื่องจำกกองทนุนีไ้ม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติระหว่ำงอำยโุครงกำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิโดยขึน้อยู่กบัดลุย
พินิจของบริษัทจดักำร  
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7.6.2 เง่ือนไขกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้:  
 
7.6.2.1 บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิของกองทนุเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-
ห้ำมขำยผู้ลงทนุรำ  
ยย่อย ตำมอตัรำที่บริษัทจดักำรพิจำรณำเห็นสมควรและขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ไปยงักองทนุเปิดกรุงศรีตรำสำรเงิน-สะสมมลูคำ่ 
(KFCASH-A) หรือกองทนุเปิดตรำสำรหนีอ่ื้นที่มีลกัษณะใกล้เคียงกนักองทนุใดกองทนุหนึ่ง (กองทนุปลำยทำง) โดยบริษัทจดักำรจะระบชุื่อกองทนุ
ปลำยทำงที่แน่นอนไว้ในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูส ำคญัก่อนวนัที่เร่ิมเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก อย่ำงไรก็ดี บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำร
เปลี่ยนแปลงกองทนุปลำยทำงในภำยหลงัก็ได้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุจะได้รับหนว่ยลงทนุของกองทนุปลำยทำง ภำยหลงัจำกกำรท ำรำยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิในวนัท ำกำรถดัไป ดงันัน้ ผู้
ถือหน่วยลงทนุสำมำรถด ำเนินกำรขำยคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไปยงักองทนุอ่ืนได้ โดยให้เป็นไปตำมเงื่อนไขที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน
ของกองทนุปลำยทำง  
 
7.6.2.2 ในกรณีเกิดเหตกุำรณ์ที่กองทนุเปิดกรุงศรีตรำสำรเงิน-สะสมมลูคำ่ (KFCASH-A) ประสบปัญหำสภำพคลอ่งและบริษัทจดักำรอยู่ระหว่ำงกำรใช้
เคร่ืองมือใดๆ หรือด ำเนินกำรใดๆ ส ำหรับกำรบริหำรสภำพคล่องของกองทนุดงักล่ำว หรือมีเหตกุำรณ์อ่ืนใดที่บริษทัจดักำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำร
ด ำเนินกำรตำมข้อ 7.6.2.2 นีเ้ป็นประโยชน์สงูสดุแกผู่้ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิไม่ด ำเนินกำรตำมข้อ 7.6.2.1 ข้ำงต้น โดยบริษัทจดักำร
จะด ำเนินกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิของกองทนุเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ำมขำยผู้ลงทนุรำยยอ่ย และช ำระเงินค่ำรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุอตัโนมตัิดงักล่ำวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุด้วยวิธีกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงัต่อไปนี ้โดยถือว่ำบริษัทจดักำรได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทนุ
แล้ว  
 
(1) โอนเข้ำบญัชีเงินฝำกของผู้ถือหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรโอนเงินค่ำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิดงักล่ำว เข้ำบญัชีเงินฝำกของผู้ถือหน่วยลงทนุตำมที่ได้แจ้งไว้ ภำยในวนัท ำกำรถดั
จำกวนัที่ท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ หรือวิธีอ่ืนใดอนัจะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุในอนำคต เช่น E-Wallet หรือ กำร
โอนเงินผ่ำนระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ในกำรช ำระเงินค่ำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยกำรโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกนี ้ถ้ำหำกบริษัทจดักำรไม่
สำมำรถโอนเงินเข้ำบญัชีที่ได้แจ้งไว้ไม่ว่ำด้วยกรณีใดๆ บริษัทจดักำรจะด ำเนนิกำรออกเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ำยผู้ถือหน่วยลงทนุและจดัส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมที่อยู่ในสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือตำมวิธีที่นำยทะเบยีนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้อมเพย์ 
(PromptPay) เป็นต้น  
 
(2) น ำส่งเช็คทำงไปรษณีย์  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรน ำส่งเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ำยผู้ถือหน่วยลงทนุทำงไปรษณีย์ตำมชื่อและที่อยู่ในสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุตำมที่ได้แจ้งไว้
ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุไม่ได้น ำเช็คไปขึน้เงิน บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำร
ด ำเนินกำรตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น  
 
7.6.2.3 ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิด้วยวิธีกำรตำมข้อ 7.6.2.1 หรือข้อ 7.6.2.2 ข้ำงต้นได้ บริษัทจดักำร
ขอสงวนสิทธิในกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิโดยช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน ซึง่จะค ำนึงถึงประโยชน์สงูสดุ
ของผู้ถือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั โดยถอืว่ำ บริษัทจดักำรได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดไว้
ในข้อ 9. “กำรช ำระค่ำรับซือ้คืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน”  
 
7.6.2.4 นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทจดักำร จะน ำส่งใบยืนยนัรำยกำร
ดงักล่ำว ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุทำงไปรษณีย์ และ/หรือทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร หรือ อีเมล์เพ่ือติดต่อ (email 
address) ตำมที่ผู้ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ ภำยใน 4 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัท ำรำยกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ หำกบริษทั
จดักำรไม่ได้รับกำรทกัท้วงใดๆ จำกผู้ถอืหน่วยลงทนุภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัที่ท ำรำยกำรที่ระบไุว้ในใบยืนยนั บริษัทจดักำรจะถือว่ำกำรท ำรำยกำร
ดงักล่ำวถกูต้องแล้ว  
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7.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทนุ : ผู้ถือหน่วยลงทนุ ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ  
 
7.8. รำยละเอียดกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุเพ่ิมเติม :  

ไม่มี  
 
7.9. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

ไม่มี  
 
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ช่องทำงกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ :  

- บริษัทจดักำร 
- ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
 
8.2. รำยละเอียดกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

สำมำรถดขู้อมลูในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.  
 
9. การช าระค่ารับซือ้คืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :  

9.1 หลกัเกณฑ์ในกำรเลือกช ำระค่ำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์  
 
บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุให้แกผู่้ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลำยกรณี 
ดงัต่อไปนี ้ 
1. กองทนุรวมไม่สำมำรถช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุให้แกผู่้ถือหน่วยลงทนุได้ หรือ  
2. ผู้ถือหน่วยลงทนุตกลงที่จะรับช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน หรือ  
3. เม่ือ PE ทรัสต์ช ำระคืนเงินลงทนุและ/หรือผลตอบแทนเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินแก่กองทนุ และกองทนุไม่สำมำถแปลงเป็นเงินได้ 
หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้ด้วยรำคำทีส่มเหตสุมผลได้ในขณะนัน้  
 
9.2 กำรจดัสรรหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินเพ่ือช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะยึดหลกัให้มีกำรด ำเนนิกำรที่เหมำะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุรำยเป็นส ำคญั  
 
ในกรณีที่มีข้อจ ำกดัในกำรจดัสรรหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เช่น หน่วยกำรซือ้ขำย (Board lot) ขัน้ต ่ำหรือหน่วยหรือมลูค่ำซือ้ขำยขัน้ต ่ำของตรำสำร
อ่ืนๆ หรือตรำสำรหรือหลกัทรัพย์ไม่มีสภำพคล่องเนื่องจำกมีเงื่อนไขที่ท ำให้ไม่สำมำรถแบ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้ 
เป็นต้น บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรจดัสรรหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินตำมวิธีที่บริษัทจดักำรเห็นว่ำเหมำะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมทกุรำย  
 
9.3 กำรจดัสรรหลกัทรัพย์เพ่ือส่งมอบ  
 
บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูค่ำหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนที่จะน ำมำช ำระเป็นค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ขำยคนืหน่วยลงทนุ โดยค ำนวณจำกมลูคำ่
ยตุิธรรมที่บริษัทจดักำรใช้ค ำนวณหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนนัน้ ณ วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ โดยเทียบจ ำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนที่กองทนุ
รวมต้องจ่ำยให้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุกบัมลูค่ำตลำดของพอร์ตกำรลงทนุ และจดัสรรหลกัทรัพย์ตำมสดัสว่นของมลูค่ำยตุิธรรมของหลกัทรัพย์แต่ละตวัใน
พอร์ตกำรลงทนุ ณ วนัที่ท ำกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
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วิธีกำรในกำรค ำนวณเพ่ือจดัสรรหลกัทรัพย์  
 
1. ค ำนวณจ ำนวนเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุที่ต้องช ำระให้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุ  
2. ค ำนวณสดัส่วนตำมมลูค่ำยตุิธรรมของหลกัทรัพย์แต่ละตวัในพอร์ตกำรลงทนุ เพื่อพิจำรณำว่ำหลกัทรัพย์แต่ละตวัคิดเป็นสดัส่วนเท่ำใดของพอร์ตกำร
ลงทนุทัง้หมด  
3. ค ำนวณมลูค่ำและจ ำนวนของหลกัทรัพย์ที่จัดสรรให้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุ โดยเทียบตำมสดัส่วนของหลกัทรัพย์แตล่ะตวัในพอร์ตกำรลงทนุกบัจ ำนวน
เงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ  
4. แปลงมลูค่ำหลกัทรัพย์ที่จดัสรรให้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุทีค่ ำนวณได้ตำมข้อ 3. เป็นจ ำนวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้รำคำตลำด ณ วนัทีท่ ำกำรรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุอตัโนมตัิและจะปัดจ ำนวนหุ้นและ/หรือหน่วยตำมหลกัสำกล  
5. เทียบมลูค่ำหลกัทรัพย์ที่ค ำนวณตำมข้อ 4. กบัจ ำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุที่กองทนุต้องช ำระให้ผู้ถือหน่วยลงทนุหำกมีส่วนต่ำง บริษัทจดักำรจะ
จ่ำยส่วนตำ่งเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีที่กองทนุมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกบักำรช ำระคืนส่วนตำ่งตำมวรรคหนึ่ง บริษัทจดักำรจะท ำกำรจ่ำยสว่นต่ำงให้กบัผู้ขำยคนืหน่วยลงทนุ เม่ือ
กองทนุมีเงินสดคงเหลือ ณ สิน้วนัท ำกำรใดถดัจำกวนันัน้  
 
หมำยเหต ุ: ส่วนต่ำงระหว่ำงมลูค่ำที่บริษัทจดักำรจะจ่ำยให้แกผู่้ถือหน่วยลงทนุ เท่ำกบั มลูค่ำหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนที่ต้องกำรจดัสรรให้แกผู่้ขำยคืน
หน่วยลงทนุ หกัด้วย จ ำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุทีผู่้ขำยคืนหนว่ยลงทนุพึงได้รับ  
 
9.4 วิธีกำรส่งมอบ  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรส่งมอบหลกัทรัพย์ไปยงับญัชีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุเปิดไว้กบับริษัทนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ (broker) หรือผู้ รับฝำกหลกัทรัพย์ 
(custodian) หรือวิธีกำรอ่ืนใดที่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ โดยในส่วนที่เป็นเงินนัน้ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงินคำ่ขำย
คืนหน่วยลงทนุ ตำมวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุได้ระบไุว้ในค ำขอเปิดบัญชีกองทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะส่งมอบหลกัทรัพย์และช ำระคำ่ขำยคืนในส่วนที่เป็น
เงินตำมข้ำงต้นให้แกผู่้ถือหน่วยลงทนุในวนัเดียวกบัทีบ่ริษัทจดักำรช ำระค่ำขำยคืนเป็นเงินให้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุ  
 
10. การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

10.1. บริษัทจดักำรจะเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแกผู่้ถือหน่วยลงทนุที่มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุไว้แล้วได้ เฉพำะในกรณีที่
ก ำหนดไว้ในโครงกำร ซึง่ต้องไม่เกินกว่ำกรณีดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่ำเป็นกรณีที่เข้ำเหตดุงัต่อไปนี ้โดยได้รับควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์
แล้ว  
 
(ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำยโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่ำงสมเหตสุมผล หรือ  
 
(ข) มีเหตทุี่ท ำให้กองทนุรวมไม่ได้รับช ำระเงินจำกหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้ตำมก ำหนดเวลำปกติ ซึง่เหตดุงักล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคมุของ
บริษัทจดักำร  
 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทนุมีค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลำทีบ่ริษัทจดักำรพบว่ำ รำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้องตำมที่ระบไุว้ในข้อ 
16.4.2 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  
 
10.2. กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุตำมข้อ 10.1. บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) เลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนได้ไม่เกิน 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีผู่้ถือหน่วยลงทนุมีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่ได้รับกำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
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(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุรำยอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทรำบเร่ืองดงักล่ำวด้วยวธีิกำรใด ๆ โดยพลนั  
 
(3) แจ้งกำรเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน พร้อมทัง้จัดส่งรำยงำนที่แสดงเหตผุลของกำรเลื่อน และหลกัฐำนกำรได้รับควำมเห็นชอบของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ตำมข้อ 10.1. (1) หรือกำรรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตำมข้อ 10.1. (2) ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยพลนั ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรจะมอบหมำยให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด ำเนินกำรแทนก็ได้  
 
(4) ในระหว่ำงกำรเลื่อนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืน หำกมีผู้ถือหน่วยลงทนุสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลำดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
นัน้ โดยต้องช ำระค่ำขำยคืนแก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุตำมล ำดบัวนัที่ส่งค ำสัง่ขำยคนืก่อนหลงั  
 
11. การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามส่ัง :  

การด าเนินการในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี ้หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket)  
 
บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำร
จดักำรกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุที่มิใช่รำยย่อย และกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถำบนั  
 
การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings)  
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมสำมำรถด ำเนนิกำรได้สงูสดุไม่เกิน 5 วนัท ำกำร เว้นแต่จะได้รับกำรผ่อนผนัเวลำดงักล่ำวจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
โดยบริษัทจดักำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่ำจ ำเป็นต้องระงบักำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุโดยได้รับควำมเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ อนัเนื่องจำก เหตจุ ำเป็นตำมกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี ้ 
 
1. ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวม ได้อย่ำงสมเหตสุมผล  
 
2. ไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้อย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม  
 
3. มีเหตจุ ำเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุโดยรวม  
 
อนึ่ง กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ (suspension of dealings) 
บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำร
จดักำรกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุที่มิใช่รำยย่อย และกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถำบนั  
 
ทัง้นี ้กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ (suspension of dealings) ด้วย
เหตอ่ืุน ให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่ ทน. 11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์กำรจดักำรกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพ่ือผู้
ลงทนุที่มิใช่รำยย่อย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถำบนั และกองทนุส่วนบคุคล  
 
12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
13. เงือนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทนุไม่วำ่ทอดใดๆ ในกรณีที่เป็นกำรโอนหน่วยลงทนุให้แกผู่้ลงทนุอ่ืนที่มิใช่ “ผู้ลงทนุ
สถำบนั หรือผู้ลงทนุรำยใหญ่พิเศษ” เว้นแต่เป็นกำรโอนทำงมรดก ซึง่เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ  
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ผู้ถือหน่วยลงทนุซึง่ประสงค์จะโอนหนว่ยลงทนุจะต้องยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรและ/หรือผำ่นผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
พร้อมเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ (ถ้ำมี)  
 
ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐำนะเป็นผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ต่อเม่ือนำยทะเบียนได้บนัทึกชื่อผู้ รับโอนหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ
แล้ว ซึง่นำยทะเบียนจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยลงทนุภำยใน 7 วนัท ำกำร นบั
แต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์  
 
14. การจ่ายเงินปันผล :  
 
14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล : ไม่จ่ำย  
 
14.2. หลกัเกณฑ์กำรจ่ำยเงินปันผล :  

ไม่มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล  
 
14.3. ก ำหนดเวลำ วิธีกำร และข้อจ ำกดัในกำรจ่ำยเงินปันผลแกผู่้ถือหน่วยลงทนุ :  

ไม่มี  
 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15.1. ค่ำธรรมเนียมรวม (เพดำนค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่ประมำณกำรได้ที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด) :  
 
รำยกำรค่ำธรรมเนียม (ตำม 15.2)  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัรำไม่เกินร้อยละ 4.6545 ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูค่ำหนีส้นิทัง้หมด 
เว้นแต่คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนยีมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกบักำรปฏิบตัิกำร
กองทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมดข้ำงต้น ได้แก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียม
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ตำมข้อ 15.2.6 (2) (6) (7) และ (8) 

15.2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม :  
 
15.2.1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี ในอตัรำไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใช้จ่ำยทีเ่กี่ยวข้องกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ 
วนัที่ค ำนวณ  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดักำรจะรับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยตำ่งๆ ดงันี ้ 
 
(1) ค่ำจดัท ำหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทุน ค่ำพิมพ์หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุและแบบพิมพ์ที่ใช้ในกำรท ำรำยกำรของกองทนุ  
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(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัเตรียมและเก็บรักษำสถิตแิละข้อมลู ค่ำจดัเตรียมและจดัพิมพ์หนงัสือบอกกล่ำวข่ำวสำร หรือประกำศตำมที่ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดรวมทัง้กำรจดัท ำรำยงำนใดๆ แกผู่้ถือหน่วยลงทนุหรือบคุคลที่เกี่ยวข้องกบักองทนุโดยตรง  
 
(3) ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึน้เกี่ยวเนื่องกบัโครงกำรจดักำร เช่น ค่ำประกำศในหนงัสือพิมพ์ ค่ำไปรษณียำกรส ำหรับกำรส่งเอกสำรต่ำงๆ หรือหนงัสือ
ติดต่อกบัผู้ถือหน่วยลงทนุ ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรที่หกัเก็บจำกบญัชีกองทนุ เช่น ค่ำสมดุเช็ค เป็นต้น  
 
15.2.2. ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รำยปี ในอตัรำไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใช้จ่ำยทีเ่กี่ยวข้องกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ 
วนัที่ค ำนวณ  
 
15.2.3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุรำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุรำยปี ในอตัรำไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูค่ำหนีส้นิทัง้หมด 
เว้นแต่คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนยีมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกบักำรปฏิบตัิกำร
กองทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ  
 
15.2.4. ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทนุ :  

ไม่มี  
 
15.2.5. ค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำย :  

ไม่มี  
 
15.2.6. ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ในอตัรำไม่เกินร้อยละ2.2470ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูค่ำหนีส้นิทัง้หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำร
จดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และคำ่ใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
(1) ค่ำนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ซือ้หรือขำยเพ่ือประโยชน์ในกำรจดักำรกองทนุตำมที่จ่ำยจริง  
 
(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบบญัชี ค่ำทีป่รึกษำกฎหมำย ค่ำใช้จ่ำย หรือ ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในกำรจดักำรกองทนุ เช่น ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินใน
ประเทศ ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรตดิตำมทวงถำม หรือ กำรด ำเนินคดีเพ่ือกำรรับช ำระหนีใ้ดๆ ของกองทนุ ตำมที่จ่ำยจริง  
 
(3) ค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) ในกำรด ำเนินคดขีองผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดักำรปฏบิตัิตำมหน้ำที่หรือเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำก
บริษัทจดักำร เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงหรือเม่ือได้รับค ำสัง่จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง  
 
(4) ค่ำตอบแทนผู้ช ำระบญัชี และผู้ดแูลผลประโยชน์ ในระหว่ำงกำรช ำระบญัชีกองทนุ ตลอดจนกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง  
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(5) ค่ำใช้จ่ำย ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำไปรษณียำกร ค่ำภำษีอำกร ที่เกิดขึน้หรือเกี่ยวเนื่องกบักำรลงทนุหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลกัทรัพย์ทัง้ใน
ประเทศไทยและต่ำงประเทศ เช่น กำรจดัหำ ให้ได้มำ รับมอบ ส่งมอบ ดแูล เก็บรักษำ ป้องกนัผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในกำร
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ กำรโอนเงิน ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เกีย่วข้องกบักำรป้องกนัควำมเสี่ยงในอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ หรือควำมเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกบักำรลงทนุในหลกัทรัพย์ทัง้ในและตำ่งประเทศ และค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ตำมที่จ่ำยจริง รวมถึงค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมอ่ืน
ใดเพ่ือให้กองทนุสำมำรถลงทนุในหลกัทรัพย์ตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรจดักำรได้ เป็นต้น  
 
(6) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บรักษำหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศ บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมถัวเฉลี่ยต่อปี โดยบริษัทจดักำรจะใช้ดลุยพินิจในกำรพิจำรณำให้ตดัจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยทนัที หรือทยอยตดัจ่ำย
ภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดคำ่ใช้จ่ำยนัน้ หรือก ำหนดระยะเวลำที่ใช้ในกำรตดัจ่ำยที่เหมำะสม  
 
(7) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัท ำโฆษณำและประชำสมัพนัธ์ ในช่วงเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก จะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของ
จ ำนวนเงินทนุจดทะเบียน ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำและประชำสมัพนัธ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  
 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำและประชำสมัพนัธ์ดงักล่ำว บริษัทจัดกำรจะใช้ดลุยพินิจในกำรพิจำรณำให้ตดัจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยทนัที หรือทยอยตดัจ่ำยภำยใน
รอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดค่ำใช้จ่ำยนัน้ หรือก ำหนดระยะเวลำทีใ่ช้ในกำรตดัจำ่ยที่เหมำะสม  
 
ในกรณีที่มีเหตตุ้องเลิกกองทนุก่อนก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ นัน้ ยงัตดัจ่ำยจำกกองทนุไม่ครบจ ำนวน ค่ำใช้จ่ำยในสว่นที่ยงัตดัจ่ำย
ไม่หมดดงักล่ำว จะถือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนของบริษัทจดักำร  
 
(8) ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกบักำรปฏบิตักิำรกองทนุเพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรของกองทนุตำมที่จ่ำยจริง ซึ่งจะเรียกเก็บในอตัรำไม่เกินร้อยละ 1.0700 
ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูค่ำหนีส้นิทัง้หมด เว้นแต่คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ ซึง่ได้แก่  
(8.1) ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกบักำรโอน/จ่ำย/รับ เงิน ในรูปแบบใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีดิจิทลั / Fintech เป็นต้น  
(8.2) ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรใช้หรืออ้ำงอิงดชันีหลกัทรัพย์ เคร่ืองหมำยกำรค้ำ และ/หรือเคร่ืองหมำยบริกำรของตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือ ของผู้
ค ำนวณและประกำศดชันี (Index Provider) ซึง่รวมถึง บทควำม ใบอนญุำต เคร่ืองหมำยกำรค้ำ หรือข้อมลูอ่ืนใด จำก service provider เป็นต้น  
 
(9) ค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำธรรมเนียมอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกบักำรลงทนุเพ่ือประโยชน์ในกำรจดักำรกองทนุตำมที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำว บริษัทจดักำร
จะใช้ดลุยพินิจในกำรพิจำรณำให้ตดัจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยทนัที หรือทยอยตดัจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดคำ่ใช้จ่ำยนัน้ หรือก ำหนดระยะเวลำทีใ่ช้
ในกำรตดัจ่ำยที่เหมำะสม  
 
หมายเหตุ :  
 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมข้ำงต้น เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิมหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแล้ว  
 
15.3. ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ :  
 
15.3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : มี  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุในอตัรำไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
15.3.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : มี  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุในอตัรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
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15.3.3. ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  
15.3.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ำ (Switching In) :มี  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเข้ำในอตัรำไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
15.3.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :มี  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกในอตัรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
15.3.4. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ : มี  

ในอตัรำ 10.00 บำท ต่อหน่วยลงทนุ 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย 
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
นำยทะเบียนจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุจำกผู้โอนในวนัที่ยืน่ค ำขอโอนหน่วยลงทนุ  
 
15.3.5. ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : มี  

ฉบบัละ 50.00 บำท 
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจำกผู้ถือหน่วยลงทนุในวนัที่ยื่นค ำขอให้ออกใบส ำคญัหน่วย
ลงทนุ  
 
15.3.6. ค่ำปรับกรณีขำยคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลำถือครองที่ก ำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : ไม่มี  
 
15.3.7. ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี  
ตำมที่จ่ำยจริง  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
(ก) ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกลุ ที่อยู่ กำรออกหนงัสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีหำยและอ่ืนๆ ที่เกิดขึน้จริงซึง่พิสจูน์ได้ว่ำ
เป็นควำมประสงค์เฉพำะตวัของผู้ถือหน่วยลงทนุ โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผู้ถือหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วย
ลงทนุก ำหนดเป็นกำรทัว่ไปในกำรให้บริกำรลกัษณะดงักล่ำว  
 
(ข) ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรใช้บริกำรของธนำคำรพำณชิย์ เช่น กำรใช้บริกำรบตัร ATM ให้เป็นไปตำมอตัรำและเง่ือนไขที่ทำง
ธนำคำรพำณิชย์ ก ำหนด  
 
(ค) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุหรือเงินอ่ืนใดที่ต้องช ำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ เข้ำบญัชีเงินฝำกของผู้ถือหน่วยลงทนุตำมที่ธนำคำร
พำณิชย์เรียกเก็บจริง  
 
(ง) ค่ำธรรมเนียมที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมควำมประสงค์เฉพำะตวัของผู้ถือหน่วยลงทนุ เช่น กำรโอนเงิน นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิด
ค่ำธรรมเนียมจำกผู้ถือหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก ำหนด เป็นกำรทัว่ไปในกำรให้บริกำรลกัษณะดงักล่ำว  
 
ทัง้นี ้ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุข้ำงต้น เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูคำ่เพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแล้ว  
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15.4. วิธีกำรค ำนวณและตดัจำ่ยค่ำธรรมเนียม :  

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใช้จ่ำยทีเ่กี่ยวข้องกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ จะ
ค ำนวณเป็นรำยเดือนโดยใช้มลูค่ำทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร คำ่ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกบักำรปฏบิตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ เป็นฐำนในกำรค ำนวณ และบริษัทจัดกำรขอ
สงวนสิทธิที่จะพิจำรณำตดัจ่ำยคำ่ธรรมเนียมใด ๆ ดงักล่ำวข้ำงต้น จำกกองทนุ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือทัง้สองอย่ำง ดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ระยะเวลำตดัจ่ำยจะขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ซึง่จะค ำนึงถึงประโยชน์ของกองทนุเป็นส ำคญั หรือ  
 
(2) ตดัจ่ำยจำกกองทนุเม่ือครบอำยโุครงกำร  
 
ทัง้นี ้ระยะเวลำตดัจ่ำยค่ำใช้จ่ำยดงักลำ่ว จะขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ซึง่จะค ำนึงถึงประโยชน์ของกองทนุเป็นส ำคญั  
 
โดยในทำงบญัชีจะทยอยตดัจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดค่ำใช้จ่ำยนัน้ หรือภำยในระยะเวลำไม่เกินวนัทีส่ิน้สดุอำยโุครงกำร ทัง้นี ้กำรตดัจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำว จะเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุำตแห่งประเทศไทย  
 
15.5. กำรเปลี่ยนแปลงคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย :  

15.5.1. กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย  
 
15.5.1.1 ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงค์จะลดคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยตำมที่ได้ระบไุว้ในโครงกำร และได้ด ำเนินกำรดงักล่ำวแล้ว บริษัท
จดักำรจะเปิดเผยข้อมลูดงักล่ำวให้ผู้ลงทนุทรำบอย่ำงทัว่ถึงด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัทีมี่กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย
ดงักล่ำว ทัง้นี ้กำรเปิดเผยข้อมลูต้องกระท ำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอนัท ำให้มัน่ใจได้ว่ำผู้ลงทนุได้รับทรำบข้อมลูดงักล่ำวอย่ำงทัว่ถึง เช่น เผยแพร่ข้อมลูไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร เป็นต้น  
 
15.5.1.2 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยให้แตกต่ำงไปจำกโครงกำร ให้ถอืว่ำส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบกำรแก้ไขเพ่ิมเติม
โครงกำรในเร่ืองดงักล่ำวเม่ือบริษัทจดักำรได้ด ำเนินกำรตำมข้อ 15.5.1.1. ข้ำงต้นแล้ว  
 
15.5.2. กำรเพ่ิมค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย  
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึน้ตำมที่ได้ระบไุว้ในโครงกำร บริษัทจดักำรต้องค ำนึงถึงควำม
สมเหตสุมผลกบัสภำพปกติทำงธุรกิจและประโยชน์ของลกูค้ำเป็นส ำคญั และต้องเปิดเผยข้อมลูดงักล่ำวให้ผู้ลงทนุทรำบล่วงหน้ำอย่ำงทัว่ถึงด้วยวิธีกำรที่
เหมำะสม อนัท ำให้มัน่ใจได้ว่ำผู้ลงทนุได้รับทรำบข้อมลูดงักล่ำว โดยอย่ำงน้อยต้องจดัให้มีกำรเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร ทัง้นี ้ตำม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้ 
 
15.5.2.1 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่ำอตัรำขัน้สงูของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเดิมตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร 
บริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วนัท ำกำรก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึน้  
 
15.5.2.2 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึน้เกินกว่ำอตัรำขัน้สงูของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเดิมตำมที่ระบไุว้อย่ำงชดัเจนใน
โครงกำรแล้ววำ่บริษัทจดักำรสำมำรถกระท ำกำรดงักล่ำวได้ ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลำย้อนหลงั 1 ปีนบัแต่วนัทีบ่ริษัทจดักำรประสงค์จะขึน้ค่ำธรรมเนียม
หรือค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ ดงันี ้ 
(ก) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่ำอตัรำร้อยละ 5 ของอตัรำขัน้สงูดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมลูดงักล่ำว
ให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 60 วนัก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมขึน้ดงักล่ำว  
(ข) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึน้เกินกว่ำอตัรำร้อยละ 5 ของอตัรำขัน้สงูดงักล่ำว บริษทัจดักำรจะต้องได้รับมติพิเศษ  
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ทัง้นี ้ในกำรเปิดเผยข้อมลูตำมข้อ 15.5.2 วรรคหนึ่ง มิให้น ำมำใช้กบักรณีที่บริษัทจดักำรได้รับมติพิเศษ  
 
15.6. หมำยเหต ุ:  

ไม่มี  
 
16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์
และวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
 
16.1. วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ : ต่ำงประเทศ  
 
16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑ์ และวิธีกำรทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด และตำมที่
สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนด โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
ในกรณีที่มีกำรลงทนุในตำ่งประเทศ กำรค ำนวณมลูค่ำยตุธิรรมของหลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่เสนอขำยในต่ำงประเทศ บริษัทจดักำรจะใช้หลกักำรโดย
เทียบเคียงกบัประกำศสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุซึง่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้นี ้กำรใช้และกำรตรวจสอบข้อมลู
เกี่ยวกบัรำคำและอตัรำผลตอบแทนของตรำสำรดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะใช้ข้อมลูที่เปิดเผยตำมช่องทำงดงัต่อไปนี ้ 
 
(1.1) บริษัทจดักำรจะใช้ข้อมลูดงักล่ำว จำกระบบ Bloomberg เป็นหลกั  
(1.2) กรณีที่ไม่สำมำรถใช้ข้อมลูตำม (1.1) ได้ จะใช้ข้อมลูจำกระบบ Reuters  
(1.3) กรณีที่ไม่สำมำรถใช้ข้อมลูทัง้ (1.1) และ (1.2) จะใช้ข้อมลูจำกระบบอ่ืนใดที่มีกำรเผยแพร่ข้อมลูสูส่ำธำรณชนและสำมำรถใช้อ้ำงอิงได้ โดยควำม
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
ในกำรใช้อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ เพ่ือค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิเป็นเงินบำท บริษทัจดักำรจะใช้อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศ โดย
ใช้รำคำปิด (close) ที่ประกำศบนหน้ำจอ Bloomberg ประมำณเวลำ 16.00 น. ของวนัที่ค ำนวณ เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ ในกรณีที่ไม่สำมำรถใช้อตัรำ
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ดงักลำ่วได้ บริษทัจะใช้อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ จำกแหล่งข้อมลูอ่ืนๆ ที่มีกำรเผยแพร่ข้อมลูและสำมำรถใช้
อ้ำงอิงได้ภำยใต้ควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ และเป็นไปตำมประกำศของสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุ หรือประกำศที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ทัง้ที่มีอยู่ใน
ปัจจบุนัและที่แก้ไขเพ่ิมเติมในอนำคต  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น จะต้องมีควำมเห็นชอบร่วมกนัระหว่ำงบริษัทจดักำรและผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม  
 
2. บริษัทจดักำรจะค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด 
ตำมระยะเวลำดงัต่อไปนี ้ 
 
(2.1) ค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิและมลูค่ำหน่วยลงทนุในวนัดงันี ้ 
 
(ก) ค ำนวณเป็นรำยไตรมำส โดยจะประกำศภำยใน 1 เดือนหลงัจำกสิน้ไตรมำส  
 
(ข) ค ำนวณทกุสิน้วนัที่ปรำกฏเหตกุำรณ์ที่น่ำเช่ือได้ว่ำจะมีผลกระทบต่อมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิหรือมลูคำ่หน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั และประกำศภำยใน
วนัท ำกำรถดัไป  
 
 



กองทนุเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ำมขำยผู้ลงทนุรำยย่อย                                                31/03/2022  Page 33 

(2.2) ค ำนวณและประกำศรำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ อย่ำงน้อยในวนัดงันี ้ 
 
(ก) ค ำนวณทกุสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ และประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป  
 
กำรประกำศมลูค่ำและรำคำตำมวรรคหนึ่ง (2.1) และ (2.2) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ใช้ตวัเลขทศนิยมตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 16.2 ข้อย่อย 3. และต้องได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
(2) ด ำเนินกำรด้วยวธีิกำรใด ๆ เพ่ือให้ผู้ลงทนุทรำบข้อมลูดงักล่ำวในช่องทำงที่เหมำะสม เช่น กำรประกำศทำงเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร เป็นต้น และ
ภำยในเวลำที่ผู้ลงทนุสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมลูในกำรตดัสินใจลงทนุได้  
 
(3) จดัให้มีข้อมลูดงักล่ำวไว้ ณ ที่ท ำกำรทกุแห่งของบริษัทจดักำร และสถำนที่ทกุแห่งที่ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุใช้ซือ้ขำยหน่วย
ลงทนุ  
 
3. กำรใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(3.1) ค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล  
 
(3.2) ค ำนวณมลูค่ำหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล ส ำหรับมลูค่ำหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ใน
กำรค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต ำแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมลูค่ำหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในกำรค ำนวณรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดั
ทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
(3.3) ประกำศมลูค่ำหน่วยลงทนุตำมทีค่ ำนวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกำศรำคำขำย
และรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตำมทีค่ ำนวณได้ใน (3.2)  
 
(3.4) ค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล แต่จะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนยิมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จำกกำรค ำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดักำรจะน ำผลประโยชน์นัน้รวมเข้ำเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม  
 
4. บริษัทจดักำรจะได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัิตำมข้อ 2. ข้ำงต้น เม่ือมีเหตกุำรณ์ดงัต่อไปนี ้ 
 
(4.1) เม่ือบริษัทจดักำรไม่ขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพำะในช่วงระยะเวลำ
ดงักล่ำว  
 
(4.2) เม่ือมีเหตทุี่บริษัทจดักำรต้องเลิกกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แต่วนัที่ปรำกฏเหตดุงักล่ำว  
 
ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทนุและ/หรือรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุล่ำสดุภำยใน 31 วนั  
 
16.3. แหล่งข้อมลูกำรเปิดเผยมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ :  

บริษัทจดักำรจะประกำศทำงเวบ็ไซต์ของบริษัท และจดัให้มีข้อมลูดงักลำ่วไว้ ณ ที่ท ำกำรของบริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ไม่สำมำรถประกำศทำงเว็บไซต์ของบริษัทได้ บริษทัจดักำรอำจพิจำรณำประกำศทำงช่องทำงอ่ืนที่เหมำะสมแทน 
อำทิ หนงัสือพิมพ์รำยวนั เป็นต้น  
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16.4. หลกัเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มลูค่ำหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้อง :  

16.4.1. ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไม่ถกูต้อง หำกกำรไม่ถกูต้องดงักล่ำวมีมลูค่ำน้อยกว่ำ 1 สตำงค์ หรือคิดเป็นอตัรำไม่ถึงร้อยละ 0.50 
ของมลูค่ำหรือรำคำที่ถกูต้อง บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) จดัท ำและส่งรำยงำนให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทรำบถึงควำมไม่ถกูต้องภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่พบวำ่มลูค่ำหรือรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง โดย
รำยงำนดงักล่ำวต้องมีสำระส ำคญัดงัต่อไปนี ้ 
 
(ก) มลูค่ำหรือรำคำหนว่ยลงทนุที่ไม่ถกูต้อง  
(ข) มลูค่ำหรือรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  
(ค) สำเหตทุี่ท ำให้มลูค่ำหรือรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง  
(ง) มำตรกำรป้องกนัเพ่ือมิให้มลูค่ำหรือรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง ในกรณีทีค่วำมไม่ถกูต้องมิได้มีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได้  
 
(2) ในกรณีที่สำเหตทุี่ท ำให้มลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีผลต่อเนื่องถึงกำรค ำนวณมลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุครัง้ต่อไป บริษัทจัดกำรจะแก้ไข
มลูค่ำหรือรำคำหนว่ยลงทนุให้ถกูต้องตัง้แต่วนัที่พบว่ำมลูคำ่หรือรำคำไม่ถกูต้อง  
 
16.4.2. ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไม่ถกูต้อง หำกกำรไม่ถกูต้องดงักล่ำวมีมลูค่ำตัง้แต่ 1 สตำงค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรำตัง้แต่ร้อยละ 
0.50 ของมลูค่ำหรือรำคำที่ถกูต้อง บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ค ำนวณมลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุย้อนหลงัตัง้แต่วนัทีบ่ริษัทจดักำรพบว่ำมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องจนถึงวนัที่มลูค่ำหรือรำคำหน่วย
ลงทนุถกูต้อง  
 
(2) ด ำเนินกำรดงัต่อไปนีเ้ฉพำะวนัที่มลูค่ำหรือรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องนัน้มีมลูค่ำและคิดเป็นอตัรำดงักล่ำว  
 
(ก) จดัท ำรำยงำนกำรแก้ไขมลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุย้อนหลงัให้เสร็จสิน้ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่บริษัทจดักำรพบว่ำมลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุ
ไม่ถกูต้อง และส่งรำยงำนดงักล่ำวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุย้อนหลงัเสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนดงักล่ำวภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีบ่ริษัทจดักำรส่งรำยงำนให้ผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
รำยงำนตำมวรรคหนึ่งให้มีสำระส ำคญัตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 16.4.1. (1) โดยอนโุลม เว้นแต่ในกรณีของรำยงำนกำรแก้ไขรำคำหน่วยลงทนุย้อนหลงัของ
กองทนุรวม จะระบกุำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรเม่ือพบว่ำรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องไว้แทนข้อมลูตำมข้อ 16.4.1. (1) (ง)  
 
(ข) แก้ไขมลูค่ำหรือรำคำหน่วยลงทนุให้ถกูต้องภำยในวนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนตำม (ก)  
 
(ค) ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุสำมำรถรับทรำบชื่อกองทนุรวมที่มีกำรแก้ไขมลูค่ำหรือรำคำหน่วยลงทนุ และวนั เดือน ปีที่มีกำรแก้ไขมลูคำ่
หรือรำคำหน่วยลงทนุ ภำยใน 3 ท ำกำรนบัแต่วนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนตำม (ก)  
 
16.4.3. นอกจำกกำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ในข้อ 16.4.2. แล้ว ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไม่ถกูต้อง หำกกำรไม่ถกูต้องดงักล่ำวมีมลูค่ำ
ตัง้แต่ 1 สตำงค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรำตัง้แต่ร้อยละ 0.50 ของมลูค่ำหรือรำคำที่ถกูต้อง บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนีเ้ฉพำะวนัที่มลูค่ำหรือรำคำ
หน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องนัน้มีมลูค่ำและคิดเป็นอตัรำดงักล่ำว  
 
(1) จดัท ำรำยงำนกำรชดเชยรำคำไว้ในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำหนว่ยลงทนุตำมข้อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของกำรด ำเนินกำร
ของบริษัทจดักำรเม่ือพบว่ำรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง  
 
(2) ชดเชยรำคำตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จ และด ำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุ
ในช่วงระยะเวลำที่รำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้องทรำบถึงกำรแก้ไขรำคำตำมข้อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ข) และกำรชดเชยรำคำ ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่
วนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำหนว่ยลงทนุย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  



กองทนุเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ำมขำยผู้ลงทนุรำยย่อย                                                31/03/2022  Page 35 

(3) จดัท ำมำตรกำรป้องกนัเพ่ือมิให้รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และส่งรำยงำนดงักล่ำว พร้อมทัง้ส ำเนำรำยงำนกำรแก้ไขรำคำหน่วยลงทนุย้อนหลังตำม
ข้อ 16.4.2 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีผู่้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนดงักล่ำว เว้น
แต่ในกรณีที่รำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้องมิได้มีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได้ บริษัทจดักำรจะส่งส ำเนำเอกสำรที่ผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองว่ำกำรที่รำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได้มำพร้อมส ำเนำรำยงำนดงักล่ำวแทน  
 
16.4.4. ในกำรชดเชยรำคำตำมข้อ 16.4.3. (2) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัติำมหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) กรณีรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องต ่ำกว่ำรำคำหนว่ยลงทนุที่ถกูต้อง บริษทัจดักำรจะปฏิบตัดิงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นกำรขำยหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะลดจ ำนวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึง่มีมลูคำ่เท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำหน่วย
ลงทนุที่ไม่ถกูต้องกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  
 
หำกปรำกฏวำ่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จะต้องลด บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงินของ
บริษัทจดักำรเอง เป็นจ ำนวนเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ หรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่นัน้และจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวน
เท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำทีข่ำดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำให้แก่กองทนุรวม เว้นแต่กำรที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอก
ที่ไม่อำจควบคมุได้ เช่น รำคำหลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้สดุท้ำยของตลำดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองว่ำมีสำเหตดุงักล่ำว  
 
(ข) กรณีที่เป็นกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึง่มีมลูค่ำเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำ
หน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง หรือจ่ำยเงินของกองทุนรวมเป็นจ ำนวนเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำ เพ่ือชดเชยรำคำให้แก่ผู้ขำยคนื
หน่วยลงทนุ แต่หำกปรำกฏว่ำผู้ขำยคนืหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู ่บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงินของกองทนุรวมเป็นจ ำนวนเท่ำกบัส่วนตำ่งของ
รำคำ เพ่ือชดเชยรำคำให้แก่ผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
(2) กรณีรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องสงูกว่ำรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง บริษทัจดักำรจะปฏิบตัิดงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นกำรขำยหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึง่มีมลูค่ำเท่ำกบัส่วนตำ่งของรำคำหน่วย
ลงทนุที่ไม่ถกูต้องกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง หรือจ่ำยเงินของกองทนุรวมเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำ เพ่ือชดเชยรำคำให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุ  
 
(ข) กรณีที่เป็นกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะลดจ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึง่มีมลูค่ำเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำ
หน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  
 
หำกปรำกฏวำ่ผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จะต้องลด บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงิน
ของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำทีข่ำดอยู่ หรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่นัน้และจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวน
เท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำทีข่ำดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำให้แก่กองทนุรวม เว้นแต่กำรที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอก
ที่ไม่อำจควบคมุได้ เช่น รำคำหลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้สดุท้ำยของตลำดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองว่ำมีสำเหตดุงักล่ำว  
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรต้องชดเชยรำคำเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุรำยใดมีมลูคำ่ไม่ถึงหนึ่งร้อยบำท บริษัทจดักำรอำจน ำเงิน
ชดเชยรำคำไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกทีมี่กำรจ่ำยเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทนุ แต่ถ้ำบคุคลดงักลำ่วไม่มีสถำนะเป็นผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดักำรจะ
ชดเชยรำคำให้แล้วเสร็จภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีผู่้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  
 
กำรจ่ำยเงินของกองทนุรวมเพื่อชดเชยรำคำให้แกผู่้ขำยคืนหนว่ยลงทนุตำมวรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือผู้ซือ้หน่วยลงทนุตำมวรรคหนึ่ง (2) (ก) บริษัทจดักำร
อำจจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองแทนกองทนุรวมก็ได้  
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16.4.5. บริษัทจดักำรจะจดัให้มีส ำเนำรำยงำนตำมข้อ 16.4.1. (1) และข้อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ไว้ ณ ที่ท ำกำรของบริษัทจดักำร เพื่อให้ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้  
 
16.4.6. บริษัทจดักำรจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกมลูคำ่หน่วยลงทนุหรือรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องจำกกองทนุรวม เว้นแต่ในกรณีที่ควำมไม่
ถกูต้องดงักล่ำวมีสำเหตมุำจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได้  
 
17. ช่ือผู้เกี่ยวข้อง :  
 
17.1. ชื่อบริษัทจดักำร :  
 
ชื่อ : บริษัท หลกัทรัพย์จดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั  
 
17.2. ชื่อผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)  
 
17.3. ชื่อผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) :  
 
ไม่มี 
 
17.4. ชื่อของผู้ รับมอบหมำยงำนด้ำนกำรจดักำรลงทนุ (Outsource) :  

ชื่อ :  
 
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

17.5. ที่ปรึกษำ :  
 
17.5.1. ช่ือที่ปรึกษำกำรลงทนุ :  

ชื่อ :  
 
17.5.2. ช่ือที่ปรึกษำกองทนุ :  

17.6. ผู้สอบบญัชี :  

ชื่อ : นำย เทอดทอง เทพมงักร  

ชื่อ : นำงสำว ชมภนูชุ แซ่แต้  

ชื่อ : นำย ประวิทย์ วิวรรณธนำนตุร์  

ชื่อ : นำย อดุม ธนรัูตน์พงศ์  

ชื่อ : นำงสำว ชตุิมำ วงษ์ศรำพนัธ์ชยั  

ชื่อ : นำงสำว รฐำภทัร ลิม้สกลุ  
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รำยละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) :  

หรือบคุคลอ่ืนที่ได้รับควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ทรำบ  
 
17.7. กำรแต่งตัง้คณะตวัแทนผู้ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพำะกอง Country Fund) :  

ไม่มี  

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชี : วนัที่  เดือน 
 
18.2. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : วนัที่  
 
18.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

วนัที่สิน้สดุรอบบญัชี วนัทีส่ิน้สดุอำยโุครงกำร 
 
วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก วนัที่สิน้สดุอำยโุครงกำร  
 
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  

เป็นไปตำมประกำศ 
 
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่ำว ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดในข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ถือหน่วย
ลงทนุกบับริษัทจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้กำรขอมติเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 129 มำตรำ 129/1 มำตรำ 129/2 และ
มำตรำ 129/3 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
 
20. ข้อก าหนดอื่น ๆ :  

20.1 กำรรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจำกกำรที่กองทนุใช้บริกำรบคุคลอ่ืน (soft commission)  
 
บริษัทจดักำรอำจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที่มีมลูค่ำเพ่ือกองทุนจำกบคุคลที่เป็นผู้ให้บริกำรอนัเนื่องมำจำกกำรใช้บริกำรของบคุคล
ดงักล่ำวในกำรจดักำรกองทนุ (soft dollar or soft commission) โดยเป็นไปตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวกบักำรกระท ำที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในกำรจดักำรกองทนุและหลกัเกณฑ์ในกำรป้องกนั ดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมลูค่ำในทำงเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกบับทบำทโดยตรงของควำมเป็นกองทนุตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ  
 
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ำบริษัทจดักำรใช้บริกำรของบคุคลนัน้บ่อยครัง้เกินควำมจ ำเป็นเพ่ือให้กองทุนได้รับประโยชน์จำกบคุคลดงักล่ำว 
(churning)  
 
ในกำรจดัสรรผลประโยชน์ตำมวรรคหนึ่งให้แก่กองทนุ บริษัทจะกระท ำด้วยควำมเป็นธรรมและค ำนึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที่อำจมีไว้ได้ของ
กองทนุนัน้ด้วย  
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ทัง้นี ้กรณีที่บริษัทจดักำรมีกำรรับผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกบักำรรับผลประโยชน์ดงักล่ำวไว้ในรำยงำนรอบปี
บญัชีหรือรอบระยะเวลำหกเดือนด้วย  
 
20.2  ข้อก ำหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมำยภำษีต่ำงประเทศในลกัษณะเดียวกนั  
 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกำได้ออกกฎหมำยที่เรียกว่ำ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่ำ FATCA) โดยมีผลบงัคบั
ใช้วนัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบบัดงักล่ำวก ำหนดให้สถำบนักำรเงินที่ไม่ใช่สญัชำติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกำ (Foreign Financial 
Institution หรือ FFI) รำยงำนข้อมลูเกี่ยวกบับญัชีของบคุคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสียภำษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดำ/นิติบคุคล 
สญัชำติอเมริกนั ผู้ซึง่มีถิ่นที่อยู่ถำวรในสหรัฐอเมริกำ และผู้ซึง่มีถิ่นที่อยู่ทำงภำษีในสหรัฐอเมริกำ) ซึง่เปิดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจำกนีย้งัปรำกฏด้วยว่ำ
ในปัจจบุนัมีรัฐบำลในหลำยประเทศก ำลงัด ำเนินกำรออกกฎหมำยที่มีข้อก ำหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะทีค่ล้ำยคลงึกบั FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวม
เรียก FATCA และกฎหมำยดงักล่ำววำ่ “กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง”)  
 
กองทนุรวมและบริษัทจดักำรถือว่ำเป็น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึ่งถูกก ำหนดให้ต้องเข้ำผกูพนัตนกบัหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศ
สหรัฐอเมริกำโดยมีหน้ำที่ต้องรำยงำนข้อมลูและธุรกรรมทำงกำรเงินของบคุคลสญัชำติอเมริกนัและบคุคลที่มีลกัษณะตำมหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก ำหนด 
หน้ำที่ในกำรตรวจสอบข้อมลูลกูค้ำเพือ่หำควำมสมัพนัธ์ของลกูค้ำกบัประเทศสหรัฐอเมริกำ และรวมถึงหน้ำที่ในกำรก ำหนดให้ลกูค้ำบำงประเภทต้อง
จดัท ำเอกสำรยืนยนัตนตำมหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  
 
ภำยใต้ข้อก ำหนดของ FATCA หำกกองทนุรวมใดไม่เข้ำผกูพนัตนเพ่ือปฏิบตัติำมหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่ำวคือ มีสถำนะเป็น Non-Participating 
Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส ำคญัในสองกรณี คือ  
(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรำ 30 % ของเงินที่กองทนุรวมจะได้รับจำกรำยได้ ผลประโยชน์หรือเงินจำกกำรขำยทรัพย์สินทำงกำรเงินในประเทศสหรัฐอเมริกำ 
(เงินลงทนุทำงตรง) ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุทำงอ้อมในทรัพย์สินทำงกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำ 
(Pass-thru) ซึง่อำจรวมถึงเงินฝำกและเงินลงทนุกบัสถำบนักำรเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย 
FATCA ก ำหนดให้สถำบนักำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำและ FFI ที่เข้ำร่วมผกูพนัตนตำมข้อก ำหนดของ FATCA (ซึง่รวมถึงธนำคำรและสถำบนั
กำรเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝำกทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้ำที่ด ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จ่ำยดงักล่ำวก่อนช ำระให้กบั
กองทนุรวมที่เป็น NPFFI  
(2) ธนำคำรและสถำบนักำรเงินทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝำกทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ที่เข้ำร่วมผกูพนัตำมข้อก ำหนดของ FATCA อำจจะปฏิเสธหรือระงบักำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินหรือยตุิควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบักองทนุ
รวมหรือบริษัทจดักำร ซึง่อำจท ำให้กองทนุรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรลงทนุตอ่ไปได้ และ/หรือด ำเนินกำรลงทนุได้อย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ รวมถึงอำจท ำ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทนุไม่สำมำรถท ำรำยกำรผ่ำนทำงผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกต่อไป  
 
เพ่ือมิให้บริษัทจดักำรและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในกำรด ำเนินงำนรวมทัง้เพื่อเป็นกำรรักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุโดยรวม บริษัทจดักำร
และกองทนุรวม (โดยบริษัทจดักำร) จึงเข้ำผกูพนัตนเพ่ือปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และข้อก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือให้บริษัท
จดักำรและกองทนุรวมสำมำรถปฏิบตัติำมภำระผกูพนัภำยใต้ข้อก ำหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมำยต่ำงประเทศทีเ่กี่ยวข้องได้ บริษัทจดักำรและ
กองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผู้ที่เกี่ยวข้องกบักำรปฎิบตัิงำนของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝำกทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรดงันี ้ 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทนุที่เข้ำข่ำยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ (หรือเป็นบุคคลตำมที่กฎหมำยตำ่งประเทศที่เกี่ยวข้องก ำหนด) ให้ค ำ
ยินยอมบริษัทจดักำรและกองทนุและตวัแทนในกำรน ำส่งข้อมลู (เช่น ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษีของสหรัฐอเมริกำ จ ำนวนและมลูค่ำหนว่ยลงทนุ
คงเหลือ จ ำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทนุนัน้กบับริษทัจดักำร ให้กบัหน่วยงำน
ของรัฐทัง้ในและต่ำงประเทศ ตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง  
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทนุน ำส่งข้อมลู เอกสำร และ/หรือค ำยินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูน์ทรำบควำมเกีย่วข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกำ เช่น 
หนงัสือแสดงกำรเสียสิทธิในสญัชำติอเมริกนัหรือกำรให้ข้อมลูตำมหวัข้อที่ก ำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือ
กำรแจ้งปรับปรุงข้อมลูเม่ือข้อมลูที่เคยให้ไว้มีกำรเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน ำส่งหลกัฐำนเพ่ือยืนยันกำรเข้ำร่วมใน FATCA หรือกฎหมำยต่ำงประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลกูค้ำสถำบนักำรเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และข้อก ำหนดของกฎหมำยดงักล่ำว  
(3) ด ำเนินกำรอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง  
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เพ่ือเป็นกำรป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุหรือผู้ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์
เพ่ิมขึน้หำกมีกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกบักฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องข้ำงต้น ในกรณีทีผู่้ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธกำรด ำเนินกำรหรือไม่แสดงเจตนำ
ตอบรับภำยในระยะเวลำทีบ่ริษัทจดักำรก ำหนด บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงดงัต่อไปนีต้ำมควำม
จ ำเป็นและควำมเหมำะสม โดยถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทนุดงักลำ่วรับทรำบกำรด ำเนินกำรตำมทีบ่ริษัทจดักำรแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ด ำเนินกำรตำมข้อตกลง
ที่ได้ระบไุว้ในค ำขอเปิดบญัชี  
(1) ไม่รับค ำสัง่ซือ้/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทนุดงักล่ำว  
(2) ระงบัหรือหยดุให้บริกำร และด ำเนนิกำรคืนเงินลงทนุตำมมลูคำ่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุดงักลำ่ว  
(3) ด ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จ่ำยจำกรำยได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทนุรำยนัน้ได้ เพื่อให้
สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขดักบักฎหมำยของประเทศไทย  
(4) ด ำเนินกำรอ่ืนใดอนัเป็นกำรป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท ำให้กองทนุหรือผู้ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพ่ิมขึน้ หำกมีกำรด ำเนินกำรที่
สอดคล้องกบักฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องข้ำงต้น  
 
กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวถือเป็นควำมจ ำเป็น และเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพรำะเป็นกำรกระท ำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจดักำรและ
กองทนุมีกำรด ำเนินกำรที่ไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมำยตำ่งประเทศที่เกี่ยวข้องอนัจะท ำให้กองทนุอำจต้องถกูหกั ณ ที่จ่ำย หรือถกู
ปิดบญัชีธนำคำรตำมที่กล่ำวแล้วข้ำงต้น ซึง่ในทำงปฏิบตัิบริษัทจดักำรจะเลือกด ำเนินกำรเฉพำะผู้ถือหน่วยลงทนุที่เข้ำข่ำยเป็นพลเมืองของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ (หรือเป็นบคุคลตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องก ำหนด) เท่ำนัน้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมำยไทยมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก ำหนดเพ่ือรองรับกำรด ำเนินกำรตำมที่บริษัทจดักำรได้สงวนสิทธิไว้ข้ำงต้น บริษัทจดักำร (รวมถึงผู้ที่
เกี่ยวข้อง) จะด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดยอำจน ำส่งข้อมลูของผู้ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงำน หรือด ำเนินกำรอ่ืนใดที่
รำชกำรก ำหนด โดยไม่จ ำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทนุ  
 
21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศก าหนด :  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทนุได้ตำมที่ประกำศก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเปลี่ยนให้บริษัทจดักำรรำยอ่ืนเข้ำจดักำรกองทนุ
รวมแทนด้วยวิธีกำรขอรับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนหรือ ขอมติโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัมำกกว่ำ
ร้อยละ 50 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่รู้หรือควรรู้ว่ำไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทนุได้ ทัง้นี ้
หำกมีเหตจุ ำเป็นและสมควร บริษัทจดักำรอำจขอให้ส ำนกังำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได้ โดยกำรคดัเลือกบริษัทจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่จะ
ค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั และในกรณีที่มีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนบริษทัจดักำร บริษัทจดักำรรำยเดิมจะเป็นผู้ รับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำว หำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเลิกกองทนุรวมต่อไป  
 
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหน้ำที่ปฏิบตัิตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม ข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดักำรกองทนุรวม และกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสัง่ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักลำ่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก ำหนดในโครงกำร
ขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสัง่ดงักลำ่ว หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมได้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ 
หรือค ำสัง่นัน้ ให้ถือว่ำบริษัทจดักำรกองทนุรวมได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตำมโครงกำรแล้ว 
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตำมที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม โดยผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ ำนำจลงนำม
ในข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้กำรลงนำมในข้อผกูพนัของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับกำรแต่งตัง้โดยชอบ ให้ถือ
ว่ำผกูพนัผู้ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 
 
กำรที่ผู้ถือหน่วยลงทนุได้แสดงควำมประสงค์ในกำรซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนี ้ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ให้
ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทนุดงักล่ำวยอมรับที่จะผกูพนัตำมข้อก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวมและข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดักำร
กองทนุรวม 
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โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ำยข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดักำรกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทนุ
กบับริษัทจดักำรกองทนุรวม 
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ส่วนท่ี 2 ข้อผูกพัน 
 
1. บริษัทจัดการ :  
 
ชื่อ : บริษัท หลกัทรัพย์จดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั  
ที่อยู่ (ภำษำไทย) : 898 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ ชัน้ 1 - 2 โซนเอ ชัน้ 12 และชัน้ 18 โซนบี  
ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330  
โทรศพัท์ 0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777  
 
ที่อยู่ (ภำษำองักฤษ) : 898 Ploenchit Tower 1st - 2nd Floor Zone A, 12th Floor and 18th Floor Zone B,  
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330  
 
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

1. สิทธิของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรมีสิทธิดงันี ้ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตำมและไม่ขดัต่อ พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หนงัสือเวียน หนงัสือผ่อนผนั และหนงัสือ
ซกัซ้อมควำมเข้ำใจ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมในอนำคต (กฎหมำย ก.ล.ต.)  
 
1.1 ได้รับค่ำตอบแทนในกำรจดักำรโครงกำร ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยหรือเงินตอบแทนอื่นใดตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร  
 
1.2 มอบหมำยกำรจดักำรในส่วนที่เกี่ยวกบักำรลงทนุ กำรปฏิบตัิกำรด้ำนงำนสนบัสนนุ (back office) และงำนอื่นใดที่กฎหมำย ก.ล.ต. อนญุำตให้
บริษัทจดักำรมอบหมำยให้บคุคลอ่ืนกระท ำกำรแทนได้  
 
1.3 แต่งตัง้บคุคลใดๆ เพื่อมำปฏิบตัิหน้ำที่ให้แก่กองทนุ เช่น ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ผู้ติดต่อกบัผู้ลงทนุ ทีป่รึกษำกำรลงทนุ ที่
ปรึกษำกองทนุ ผู้ เช่ียวชำญ ผู้ให้บริกำรด้ำนข้อมลู ข่ำวสำร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็นต้น ทัง้นี ้ตำมที่บริษัทจดักำร
เห็นสมควร  
 
1.4 รับช ำระหนีเ้พ่ือกองทนุด้วยทรัพย์สินอ่ืนแทนกำรช ำระหนีด้้วยเงินสดตำมตรำสำรแห่งหนี ้ตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร  
 
1.5 ช ำระค่ำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน  
 
1.6 จดัสรรหน่วยลงทนุ ปฏิเสธ ระงบั หรือหยดุกำรสัง่ซือ้-ขำยคืนหรือสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรือเลื่อนก ำหนดกำรช ำระคืนค่ำขำยหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้
ตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร  
 
1.7 กระท ำนิติกรรมหรือสญัญำใดๆ ในนำมของกองทนุ ซึง่บริษัทจดักำรมีอ ำนำจกระท ำได้ภำยในขอบเขตที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด  
 
1.8 สิทธิที่จะละเว้นไม่ปฏิบตัิตำมมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ เม่ือบริษัทจดักำร และ/หรือ ผู้จดักำรกองทนุมีเหตอุนัสมควรเชื่อได้ว่ำมติดงักล่ำว ไม่เป็นไป
ตำม ขดั หรือฝ่ำฝืนกฎหมำย ก.ล.ต.  
 
1.9 ปฏิบตัิกำรอ่ืน ๆ เพ่ือให้บรรลซุึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุ และรักษำไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุภำยใต้ขอบเขต หน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบของบริษัทจดักำร  
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2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบริษทัจดักำร  
 
บริษัทจดักำรมีหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบดงันี ้ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตำมและไม่ขดัต่อกฎหมำย ก.ล.ต.  
 
2.1 กำรจดัตัง้เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม จดทะเบียนกองทนุ และกำรเลิกกองทนุ  
 
2.1.1 ยื่นค ำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึง่เป็นเงินได้จำกกำรขำยหน่วยลงทนุของโครงกำรเป็นกองทนุรวมต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 
15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ  
 
2.1.2 ด ำเนินกำรขอเพ่ิมจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทนุโครงกำรของกองทนุรวม ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
2.1.3 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อมลูที่ได้จดทะเบยีนไว้แล้ว ยกเว้นกำรเพิ่มจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียน/กำรเพ่ิมเงินทนุโครงกำรและกำรแก้ไขเพ่ิมเติมจ ำนวนและ
มลูค่ำหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุให้แก่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมนัน้  
 
2.1.4 เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือวิธีกำรจดักำรตำมหวัข้อ "วิธีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีจดักำร"  
 
2.1.5 ด ำเนินกำรเลิกกองทนุตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในหวัข้อ "กำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม"  
 
2.1.6 จดัให้มีกำรช ำระบญัชีตำมหวัข้อ "กำรช ำระบญัชีกองทนุรวมและวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงกำร"  
 
2.2 กำรบริหำรกองทนุ  
 
2.2.1 จดักำรลงทนุโดยใช้ควำมสำมำรถเพื่อพิทกัษ์ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่ำงเต็มที่ โดยค ำนึงและรักษำผลประโยชน์สงูสดุให้แกผู่้ถือหน่วย
ลงทนุ และตัง้อยู่บนหลกัแห่งควำมซื่อสตัย์สจุริตและควำมรอบคอบระมดัระวงั  
 
2.2.2 จดักำรกองทนุให้เป็นไปตำมโครงกำรที่ได้รับอนมุตัิ ตลอดจนข้อผกูพนัที่ท ำไว้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุ  
 
2.2.3 แยกทรัพย์สินของกองทนุไว้ต่ำงหำกจำกทรัพย์สินของบริษัทจดักำร และน ำทรัพย์สินของกองทนุไปฝำกไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
2.2.4 จดัให้ได้มำซึง่ผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรน ำทรัพย์สินของกองทนุไปลงทนุ  
 
2.2.5 สัง่ผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภำพ จ ำหนำ่ย จ่ำย โอน ตลอดจนช ำระและรับช ำระรำคำค่ำหลกัทรัพย์  
 
2.2.6 จดัให้มีกำรรับและจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ของกำรจดักำรของกองทนุตำมที่ก ำหนดไว้ใน
หวัข้อ "ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม"  
 
2.2.7 เข้ำร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรหรือบริษัทที่กองทนุถือหลกัทรัพย์อยู่ ในเร่ืองที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อผลประโยชน์
ของกองทนุรวม เพื่อรักษำผลประโยชน์สงูสดุของผู้ถือหน่วยลงทนุ  
 
2.2.8 ดแูล ติดตำม รักษำสิทธิของกองทนุ ด ำเนินกำรฟ้องร้อง บงัคบัคดี หรือกระท ำกำรอ่ืนใดอนัเกี่ยวเนื่องกบักฎหมำย เพื่อประโยชน์ของกองทนุรวม  
 
2.2.9 พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แกผู่้ถอืหน่วยลงทนุตำมเงื่อนไขและวิธีกำรทีก่ ำหนดไว้ในหวัข้อ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล" และ "ก ำหนดเวลำและ
วิธีกำรจ่ำยเงินปันผลแกผู่้ถือหน่วยลงทนุ" (ถ้ำมี)  
 
2.2.10 ด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดโครงกำรและ/หรือข้อผกูพนั  
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2.2.11 จดัให้มีกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุอย่ำงสม ่ำเสมอและเปิดเผยผลกำรด ำเนินงำนตลอดจนข้อมลูอ่ืนที่เกี่ยวกบัควำมเป็นไปของกองทนุ
นัน้ในแตล่ะช่วงเวลำ  
 
2.3 กำรจดัท ำบญัชี กำรรำยงำน และกำรเปิดเผยข้อมลู  
 
2.3.1 จดัท ำงบกำรเงินของกองทนุรวมให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบญัชี  
 
2.3.2 จดัท ำรำยงำนทกุรอบระยะเวลำ 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี และรำยงำนทกุรอบระยะเวลำบญัชีของกองทนุรวม และจดัส่งรำยงำนดงักล่ำวให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมวิธีกำรที่ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ก ำหนด  
 
2.3.3 จดัท ำรำยงำนฐำนะกำรลงทนุเพ่ือกองทนุเป็นรำยวนัและส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทกุวนัท ำกำรนัน้  
 
2.3.4 จดัท ำรำยงำนกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุเป็นรำยวนัและส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทกุวนัท ำกำรนัน้  
 
2.3.5 ค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
2.3.6 จดัท ำรำยงำนโดยระบชุื่อ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนที่มีมลูค่ำเกินอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ซึง่มิได้เกิดจำกกำรลงทนุหรือได้หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนมำเพิ่มเติม พร้อมทัง้วนัที่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนมีมลูค่ำ
เกินอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนดพร้อมสำเหต ุและส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน
นัน้มีมลูค่ำเกินอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนด พร้อมทัง้จดัท ำส ำเนำไว้ที่บริษัทจดักำรเพื่อให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้  
 
2.3.7 ส ำหรับกองทนุเปิดจดัท ำหนงัสือชีช้วนใหม่ ให้เป็นปัจจบุนัทกุรอบปีบญัชีและจดัส่งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60 วนันบัตัง้แต่วนั
ถดัจำกวนัสิน้ปีบญัชี  
 
2.3.8 ประกำศข้อมลู รำยงำน รำยละเอียด กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบักองทนุ  
 
2.4 กำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและงำนทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
2.4.1 จดัให้มีเอกสำรที่เกี่ยวข้องกบักำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ซึง่มีลกัษณะเป็นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด รวมทัง้จดัให้มีกำรแจกจ่ำยข้อมลูที่เป็น
สำระส ำคญัเกี่ยวกบัหน่วยลงทนุและกองทนุรวมให้แก่ผู้ลงทนุอย่ำงเพียงพอ และจดัเตรียมข้อมลูที่เป็นรำยละเอียดของโครงกำรไว้เพ่ือให้ผู้ ลงทนุตรวจดู
หรือร้องขอได้  
 
2.4.2 ด ำเนินกำรในกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ให้เป็นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด  
 
2.4.3 ขำย รับซือ้คืน และจดัสรรหน่วยลงทนุตำมวิธีกำรที่ระบใุนโครงกำร  
 
2.4.4 จดัให้มีและเก็บรักษำไว้ซึง่ทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีทีบ่ริษัทจดักำรมอบหมำยให้ผู้ อ่ืนเป็นนำยทะเบยีน จะเก็บรักษำทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ณ ที่ท ำกำรของนำยทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทนุ  
 
2.4.5 เปิดบญัชีกองทนุและจดัให้มีเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้แกผู่้ถอืหน่วยลงทนุ  
 
2.4.6 ขอควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ในกรณีที่จะด ำเนินกำรตำมข้อ "กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแกผู่้ถือหน่วย
ลงทนุ"  
 
 



กองทนุเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ำมขำยผู้ลงทนุรำยย่อย                                                31/03/2022  Page 44 

2.4.7 ด ำเนินกำรเพิ่มหรือยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ได้รับกำรจดัสรรแล้ว โดยเพิ่มหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุจำกกำรขำย สบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุ รับซือ้
คืน หรือสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ  
 
2.5 กำรแต่งตัง้บคุคลอ่ืน  
 
2.5.1 จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ผู้สอบบญัชี ผู้ช ำระบญัชีของกองทนุ ซึง่มีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด  
 
2.5.2 แจ้งให้นำยทะเบียนหน่วยลงทนุทรำบถึงข้อจ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุที่ระบไุว้ในโครงกำรและข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำร 
(ถ้ำมี) ในกรณีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุโดยฝ่ำฝืนข้อจ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุที่ระบไุว้ในโครงกำรและข้อผกูพนั
ระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทนุเพิกถอนกำรลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุนัน้โดยไม่
ชกัช้ำ  
 
2.5.3 แจ้งหรือขอควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกบักำรแต่งตัง้หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลหรือนิติบคุคลที่เกี่ยวข้องกบักำรจดักำร
กองทนุรวม  
 
2.6 กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ  
 
ด ำเนินกำรอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตำมโครงกำรและข้อก ำหนดของกฎหมำย ก.ล.ต.  
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหน้ำที่ปฏิบตัิตำมข้อผกูพนั โครงกำรจดักำรกองทนุรวม กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกำศ 
กฎ หรือค ำสัง่ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก ำหนดในข้อผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมขดัหรือแย้งกับ
หลกัเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสัง่ดงักล่ำว หำกบริษัทจดักำรกองทนุได้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสัง่นัน้ ให้ถือ
ว่ำบริษัทจดักำรกองทนุได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตำมข้อผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมแล้ว  
 
เงือนไขกำรเปลี่ยนบริษัทจดักำร :  

ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนบริษัทจดักำรกองทนุรวม ไม่ว่ำโดยค ำสัง่ของส ำนกังำน หรือโดยเหตอ่ืุนใดตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 บริษัทจดักำรกองทนุรวมต้องด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็นเพ่ือให้บริษทัจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่เข้ำท ำหน้ำที่ต่อไปได้ ซึง่รวมถึงกำรส่งมอบ
เอกสำรหลกัฐำนตำ่ง ๆ ให้แก่บริษัทจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่  
 
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500  
โทรศพัท์ 02-626-4537  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

1. สิทธิของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(1) ได้รับค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำที่ก ำหนดไว้ในหวัข้อ “ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์” ของโครงกำรจดักำร และในสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(2) บอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในสญัญำ ทัง้นีโ้ดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
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2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(1) ดแูล รับฝำก และเก็บรักษำทรัพย์สนิของกองทนุ รับเงินต่ำงๆ ที่กองทนุจะพึงได้รับจำกกำรจดัตัง้และด ำเนินงำนของกองทนุ เช่น เงินจองซือ้หน่วย
ลงทนุ เงินปันผลและดอกเบีย้จำกหลกัทรัพย์ เงินได้จำกกำรจ ำหน่ำยหรือเวนคืนหลกัทรัพย์และเงินอ่ืนใดของกองทนุและน ำเข้ำไว้ในบญัชีเงินฝำก และ
หรือบญัชีทรัพย์สินของกองทนุ  
 
(2) จดัให้มีกำรรับมอบ เปลี่ยนแปลง จ ำหน่ำย ส่งมอบและโอนหลกัทรัพย์ตำ่งๆ ซึง่เป็นทรัพย์สินของกองทนุตลอดจนรับช ำระหรือช ำระรำคำค่ำ
หลกัทรัพย์ดงักล่ำว ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำร  
 
(3) จ่ำยหรือโอนเงินจำกบญัชีเงินฝำกของกองทนุเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยของกองทนุตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำรโดยบริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ทรำบล่วงหน้ำตำมสมควร  
 
(4) แจ้งและรำยงำนให้บริษัทจดักำรทรำบถึงรำยละเอียดของสิทธิในกำรเข้ำประชมุผู้ถือหลกัทรัพย์ กำรรับเงินปันผลและหรือดอกเบีย้ กำรจองซือ้
หลกัทรัพย์ กำรเปลี่ยนแปลงมลูคำ่หลกัทรัพย์ และกำรเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดที่มีผลต่อกำรถือครองหลกัทรัพย์ของกองทนุ โดยทนัทีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์
ได้รับข่ำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกตลำดหลกัทรัพย์และหรือศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์  
 
(5) แจ้งและรำยงำนให้บริษัทจดักำรทรำบเป็นหนงัสือถึงสถำนะของหลกัทรัพย์ที่จะต้องปิดโอนหรือก ำลงัอยู่ในระหว่ำงท ำกำรปิดโอนในชื่อของกองทนุ
เพ่ือประโยชน์ในกำรเข้ำประชมุผู้ถือหลกัทรัพย์ รับเงินปันผลและหรือดอกเบีย้ และอ่ืนๆ  
 
(6) จดัท ำรำยงำนและบญัชี ดงัต่อไปนี ้และส่งให้แก่บริษทัจดักำร  
 
ก) รำยงำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรถึงผลในกำรด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำรเกี่ยวกบักำรรับและจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ กำรรับเงินปันผล ดอกเบีย้ 
และอ่ืนๆ  
 
ข) จดัท ำบญัชแีละรับรองควำมถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุที่รับฝำกไว้  
 
ค) จดัท ำบญัชแีสดงกำรรับจ่ำยทรัพย์สินของกองทนุ  
 
ง) จดัท ำรำยงำนเกี่ยวกบัเงินสด และรำยละเอียดกำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สิน มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่ำหน่วยลงทนุของกองทนุ  
 
(7) รับรองควำมถกูต้องในกำรค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สิน มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุ รำคำรับซือ้คืน รำคำขำยหน่วยลงทนุ และกำรค ำนวณ
หน่วยลงทนุที่เพ่ิมขึน้จำกกำรออกหน่วยลงทนุให้แกผู่้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ลดลงจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทนุ
ที่บริษัทจดักำรได้ค ำนวณไว้และส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองเม่ือเห็นว่ำถกูต้องแล้ว  
 
(8) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษทัจดักำรในกำรก ำหนดวธีิค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สนิของกองทนุ ตำมรำคำที่เป็นธรรม ในกรณีที่วิธีกำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สิน
ตำมปกติท ำให้มลูค่ำทรัพย์สนิไม่เหมำะสมกบัสภำวกำรณ์ในขณะค ำนวณมลูค่ำ หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สินอ่ืนนอกจำกที่ก ำหนดไว้ในประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(9) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษทัจดักำรในกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ กำรช ำระค่ำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน กำรไม่ขำย ไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตำมค ำสัง่ซือ้ หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ หรือกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน แล้วแต่กรณี
ตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรจดักำร และด ำเนินกำรแจ้งกำรเลื่อนก ำหนดช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุและจดัท ำรำยงำนแสดงเหตผุลในเร่ืองก ำหนด
ช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทจดักำร  
 
(10) ให้ควำมเห็นเกี่ยวกบักำรจดักำรกองทนุของบริษัทจดักำรเพื่อประกอบกบัข้อมลูอ่ืนๆ ที่บริษัทจดักำรเป็นผู้จดัหำในกำรจดัท ำรำยงำนทกุรอบปีบญัชี
และทกุรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทินและส่งให้บริษัทจดักำร ภำยใน 60 วนันบัแต่วนัสิน้ปีบญัชีนัน้หรือภำยใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้
รอบระยะเวลำ 6 เดือนดงักล่ำว แล้วแต่กรณี  
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(11) ดแูลให้บริษทัจดักำรปฏบิตัิกำรให้เป็นไปตำมโครงกำรจดักำร ภำยใต้มำตรำ 125 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ออกตำมพระรำชบญัญัติดงักล่ำวโดยเคร่งครัด หำกบริษัทจดักำรมิได้
ปฏิบตัิตำมให้แจ้งบริษัทจดักำรโดยทนัที ในกรณีที่บริษัทจดักำรกระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรจนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทนุหรือไม่ปฏิบตัิ
หน้ำที่ตำมมำตรำ 125 ผู้ดแูลผลประโยชน์จะท ำรำยงำนเกี่ยวกบัเร่ืองดงักล่ำวโดยละเอียด และส่งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 5 วนันบัแต่
วนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุำรณ์ดงักล่ำว  
 
(12) ด ำเนินกำรฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดักำรปฏบิตัิตำมหน้ำที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจดักำร ทัง้นี ้เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเม่ือได้รับค ำสัง่จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ค่ำใช้จ่ำยในกำรฟ้องร้องบงัคบัคดีเพ่ือประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทนุในกองทนุให้เรียกร้องจำกทรัพย์สินของกองทนุ  
 
(13) ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไว้โดยเคร่งครัด  
 
(14) ในกรณีที่มีกำรเลิกโครงกำรจดักำร เม่ือเลิกโครงกำรจดักำรแล้ว หน้ำที่ผู้ดแูลผลประโยชน์จะสิน้สดุเม่ือผู้ช ำระบญัชีได้จดทะเบียนเลิกกองทนุกบั
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลำที่กำรช ำระบญัชียงัไม่สิน้สดุ ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏบิตัิหน้ำที่ต่ำงๆ ดงันี ้ 
 
ก) รับฝำกทรัพย์สินของกองทนุจนกว่ำจะจดทะเบียนเลิกกองทนุ  
 
ข) ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ช ำระบญัชีปฏิบตัิตำมมำตรำ 130 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ช ำระบญัชี
กระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรตำมมำตรำดงักลำ่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรำยงำนให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยไม่ชกัช้ำ  
 
(15) ให้ควำมเห็นชอบเกี่ยวกบัค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม ซึง่เป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ อ่ืนใดที่เกิดขึน้จำกกำรด ำเนินกำรเพื่อผลประโยชน์ของ
โครงกำรจดักำร  
 
(16) ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้ต้องไม่ขดัต่อกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
 
(17) ดแูลเก็บรักษำทรัพย์สินของกองทนุที่ลงทนุในต่ำงประเทศ รวมทัง้ดแูลกำรท ำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกบักำรรักษำทรัพย์สินของกองทนุผ่ำนระบบ 
Euroclear, Cedel ตลอดจนระบบอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องอย่ำงครบถ้วน 
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผดิชอบตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมและตำมพระรำชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้ำที่ดแูลรักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ และเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยเดิมมีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็นเพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำทีต่่อไปได้ ซึง่กำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว
รวมถึงกำรลงลำยมือชื่อในหนงัสือเพื่อรับรองควำมถกูต้องและครบถ้วนของสิง่ที่ส่งมอบให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแูล
ผลประโยชน์ 
 
ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์กระท ำกำร งดเว้นกระท ำกำร หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหน้ำที่ ในกำรดแูลรักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ ผู้ถือหน่วยลงทนุ
อำจใช้สิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกบัมำตรำ 47 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดแูล
ผลประโยชน์เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได้ 
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดักบัผลประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ถือหน่วยลงทนุ ไม่ว่ำกำรกระท ำนัน้จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้ อ่ืน เว้นแต่เป็นกำรเรียกค่ำตอบแทนในกำรท ำหน้ำที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือเป็นกำรด ำเนินกำรในลกัษณะ
ที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมลูให้ผู้ถอืหน่วยลงทนุทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหนว่ยลงทนุที่ได้ทรำบข้อมลูดงักล่ำวมิได้แสดงกำรคดัค้ำน 
 
ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่ด ำเนินกำรขอมติ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ ำนำจด ำเนินกำร
ตำมที่จ ำเป็นเพ่ือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทนุได้  
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เง่ือนไขกำรเปลี่ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

บริษัทจดักำรจะเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ ภำยใต้เง่ือนไขสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะกระท ำได้ต่อเม่ือได้รับ
อนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน  
 
(1) เม่ือบริษัทจดักำรหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง มีควำมประสงคจ์ะบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบอกกล่ำวให้อีกฝ่ำยหนึ่ง
ทรำบล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 90 วนัหรือน้อยกว่ำ 90 วนัในกรณีที่เป็นควำมยินยอมร่วมกนั โดยท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อแจ้งให้อีกฝ่ำยหนึ่ง
ทรำบ   
 
(2) ในกรณีที่บริษัทจดักำรหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏิบตัิหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ อนัเป็นสำระส ำคญัของสญัญำนี ้
คู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสญัญำได้ โดยบอกกล่ำวลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 30 วนั  
 
(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจดักำรหรือมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์หรือประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ กฎหมำยอ่ืนใดและบริษัทจดักำรและผู้ดแูลผลประโยชน์ทัง้สองฝ่ำยไม่สำมำรถ
ตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญำให้สอดคล้องกบัประกำศค ำสัง่ระเบียบและข้อบงัคบัดงักล่ำว ทัง้นี ้เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวมีผลเป็นกำร
เพ่ิมภำระหน้ำที่แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ำที่ดงักลำ่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่ำวให้บริษทัจดักำรทรำบลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 90 วนั  
 
(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้ำงมำกซึง่คิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ขำยได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุ เรียกร้องให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(5) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์น ำข้อมลูต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกบักำรจดักำรกองทนุหรือข้อมลูอ่ืนที่เกี่ยวข้องกบักองทนุไปเปิดเผยหรือใช้ในทำงที่ก่อหรืออำจ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกองทนุ หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง บริษัทจดักำรสำมำรถบอกเลกิสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์  
ทัง้นีก้ำรบอกเลิกสญัญำจะต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 15 วนั  
 
(6) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ขำดคณุสมบตัิข้อหนึ่งข้อใดตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง “คณุสมบตัิผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม” บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดักำรแก้ไขให้ถกูต้องภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่บริษทัจดักำรตรวจพบเอง หรือปรำกฏจำก
กำรตรวจสอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ท ำกำรแก้ไขให้ถกูต้องภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแล้วให้บริษัทจดักำร
แจ้งกำรแก้ไขดงักลำ่วให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนันบัตัง้แต่วนัที่ได้แก้ไขเสร็จสิน้หำกผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถกูต้อง
ภำยในเวลำก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรขออนญุำตเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัครบ
ก ำหนดเวลำให้แก้ไข เม่ือได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดักำรจะแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทนผู้ดแูลผลประโยชน์
เดิมโดยพลนั 
 
(7) ในกรณีที่มีเหตตุ้องเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุและแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทน ไม่ว่ำเพรำะเหตใุด ให้กระท ำได้ต่อเม่ือบริษัท
จดักำรได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว  
 
ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทนุรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทนุที่ไม่เข้ำข้อยกเว้นให้กระท ำได้ หำกเป็นกรณีที่
มีนยัส ำคญัและไม่สำมำรถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีอ ำนำจบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้  
 
สถำนที่เก็บรักษำทรัพย์สินกองทนุรวม :  

ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500  
โทรศพัท์ 02-626-4537 
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และ/หรือ บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั และ/หรือ หน่วยงำนอ่ืนที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต.อนญุำต และ/หรือ ศนูย์รับฝำก
หลกัทรัพย์ต่ำงประเทศอ่ืน เช่น Euroclear เป็นต้น และ/หรือ ผู้ รับฝำกหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศอ่ืน รวมถึงระบบอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องที่บริษัทจดักำร และ/หรือ
ผู้ดแูลผลประโยชน์แต่งตัง้ขึน้เพ่ือเก็บรักษำทรัพย์สินในต่ำงประเทศ  
 
3. ผู้สอบบัญชี :  

ชื่อ : นำย เทอดทอง เทพมงักร  
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ำกดั  
100/19 ชัน้ที่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง  
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020 
 
ชื่อ : นำงสำว ชมภนูชุ แซ่แต้  
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ำกดั  
100/19 ชัน้ที่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง  
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020  
 
ชื่อ : นำย ประวิทย์ วิวรรณธนำนตุร์  
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ำกดั  
100/19 ชัน้ที่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง  
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020  
 
ชื่อ : นำย อดุม ธนรัูตน์พงศ์  
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ำกดั  
100/19 ชัน้ที่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง  
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020  
 
ชื่อ : นำงสำว ชตุิมำ วงษ์ศรำพนัธ์ชยั  
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ำกดั  
100/19 ชัน้ที่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง  
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020  
 
ชื่อ : นำงสำว รฐำภทัร ลิม้สกลุ  
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ำกดั  
100/19 ชัน้ที่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง  
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020  
 
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ หรือค ำสัง่ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำวในส่วนที่
เกี่ยวข้องกบัผู้สอบบญัชีและข้อตกลงในกำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีระหวำ่งบริษัทจดักำรและผู้สอบบญัชี  
 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื่อ : บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั  
ที่อยู่ : 898 ถนนเพลินจิต อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ ชัน้ 12 แขวงลมุพินี  
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330  โทรศพัท์ 0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777  
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com  
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5. ผู้จัดจ าหน่าย :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่เป็นปัจจบุนัได้ในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม 
(ค ำถำมและค ำตอบเกี่ยวกบักองทนุรวม)  
 
หมำยเหต:ุ  
 
บริษัทจดักำรอำจแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุเพ่ิมเติมหรือยกเลิกกำรแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ในกรณีของกำร
แต่งตัง้ผู้สนบัสนนุเพ่ิมเติม ผู้สนบัสนนุดงักล่ำวอำจเป็นบคุคลธรรมดำหรือนิติบคุคลที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ให้ควำมเห็นชอบเพ่ือท ำหน้ำที่
เป็นผู้สนบัสนนุของกองทนุ โดยผู้สนบัสนนุที่ได้รับกำรแต่งตัง้จะต้องปฏิบตัิงำนได้ภำยใต้ระบบงำนเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุทีป่ฏิบตัิหน้ำที่อยู่ก่อนแล้ว  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

1. สิทธิของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
 
(1) ได้รับค่ำธรรมเนียมกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) ตำมอตัรำทีก่ ำหนดไว้ในโครงกำรจัดกำร  
 
(2) บอกเลิกกำรเป็นผู้สนบัสนนุตำมข้อก ำหนด และเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
 
(1) แจกจ่ำยหนงัสือชีช้วนของกองทนุ ค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุและค ำสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ ตลอดจน
เอกสำรต่ำงๆ ในกำรส่งเสริมกำรขำย 
 
(2) รับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรับช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุจำกผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นีต้ำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำร 
 
(3) ส่งมอบบตัรกองทนุและรหสัประจ ำตวั (ถ้ำมี) ให้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุที่ยื่นค ำขอใช้บริกำรกองทนุกบับริษัทจดักำร  
 
(4) คืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุให้แกผู่้สัง่ซือ้ที่ไม่ได้รับกำรจดัสรรตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำร  
 
(5) ยืนยนักำรซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(6) ท ำกำรอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกบัหน้ำทีด่งักล่ำวข้ำงต้น  
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7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายท่ีไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

9. ท่ีปรึกษา :  
 
9.1. ที่ปรึกษำกำรลงทนุ :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  
 
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

หมำยเหต ุ(ที่ปรึกษำกำรลงทนุ) :  

9.2.ที่ปรึกษำกองทนุ :  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

หมำยเหต ุ(ที่ปรึกษำกองทนุ) :  

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
 
ไม่มี 

11. ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ : 

ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

หมำยเหต ุ(ผู้ รับมอบหมำยงำนด้ำนกำรจดักำรลงทนุ) :  

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไม่มี  
 
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  
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13. สิทธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สิทธิในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ :  

กองทนุนีจ้ะไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติระหวำ่งอำยโุครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิตำมวิธีกำรและเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้
ในหวัข้อ "กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ"  
 
13.2. สิทธิในกำรรับเงินปันผล :  

ไม่มี  
 
13.3. สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทนุ :  

ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุได้ในกรณีที่ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุมีลกัษณะเป็น “ผู้ลงทนุสถำบนั” หรือ “ผู้ลงทนุรำยใหญ่พิเศษ” ตำมที่ประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุก ำหนด รวมถึงกำรโอนทำงมรดก 
 
วิธีกำรโอนหน่วยลงทนุ  
 
(1) ผู้ โอนจะต้องมำยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองที่ส ำนกังำนนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ หรือส ำนกังำนผู้สนบัสนนุที่เปิดบญัชีกองทนุไว้ ในกรณีที่
ผู้ รับโอนยงัไม่มีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดักำร ผู้ รับโอนจะต้องด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ในหวัข้อ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” ก่อนแล้วผู้โอนจึง
ท ำกำรโอนหน่วยลงทนุให้ผู้ รับโอนได้  
 
(2) ผู้ โอนจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุตำมที่ระบไุว้ในหวัข้อ “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน”  
 
(3) หลงัจำกที่ได้รับค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุจำกผู้โอนแล้ว นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนบัสนนุจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบก ำกบัภำษี
พร้อมส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐำน  
 
(4) ในกรณีที่ผู้ โอนมีใบส ำคญัหน่วยลงทนุและต้องกำรโอนหน่วยลงทนุ จะต้องน ำส่งใบส ำคญัหนว่ยลงทนุคืนให้นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก่อนเพ่ือท ำกำร
โอนหน่วยลงทนุในระบบไร้ใบส ำคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) หำกผู้ รับโอนต้องกำรได้ใบส ำคญัหน่วยลงทนุจะต้องยื่นเร่ืองกำรขอให้ออกใบส ำคญัหน่วย
ลงทนุตำมที่ระบไุว้ในหวัข้อ “เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลำกำรส่งมอบ"  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ ภำยใน 7 วนัท ำกำร 
นบัแต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์  
 
ทัง้นี ้ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุจะใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุได้ต่อเม่ือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว 
 
13.4. ข้อจ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุ :  

บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนจะปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทนุไม่ว่ำทอดใดๆ ในกรณีที่เป็นกำรโอนหน่วยลงทนุให้กบับคุคลที่ไม่ใช่ “ผู้ลงทนุสถำบนั” หรือ 
“ผู้ลงทนุรำยใหญ่พิเศษ” ตำมที่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุก ำหนด เว้นแต่เป็นกำรโอนทำงมรดก  
 
13.5. สิทธิในกำรลงมติเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดักำร :  

ผู้ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจดักำรท ำกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรหรือแก้ไขวิธีกำรจดักำรได้ ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุ
เกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดักำรหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้ำของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วย
ลงทนุ (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนที่เกินดงักลำ่ว  
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13.6. สิทธิในกำรได้รับเงินคืนเม่ือเลิกโครงกำร :  

ผู้ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะได้รับเงินคนืเม่ือบริษัทจดักำรเลิกโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะจดัให้มีกำรช ำระบญัชี ตำมหลกัเกณฑ์ และวิธีกำรที่ระบไุว้ใน
หวัข้อ “กำรช ำระบญัชีกองทนุ และวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงกำร”  
 
13.7. สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ :  

(1) ผู้ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ เม่ือผู้ถือ
หน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้ำงมำกซึง่คิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้สิน้ของโครงกำรจดักำร
และ เม่ือได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว  
 
(2) กำรจดักำรกองทนุอยู่ภำยใต้กำรดแูลของผู้ดแูลผลประโยชน์ ซึง่เป็นสถำบนักำรเงินที่มัน่คงมีชื่อเสียงและควำมรู้ควำมสำมำรถ อนัจะเป็นกำรควบคมุ
ให้บริษัทจดักำรปฏิบตัิตำมรำยละเอียดโครงกำรจดักำรที่ได้รับอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำมข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทนุกบั
บริษัทจดักำรอย่ำงเคร่งครัด โดยผู้ถือหน่วยลงทนุไม่จ ำเป็นต้องติดตำมด้วยตนเองตลอดเวลำ  
 
(3) กำรร่วมลงทนุในกองทนุนี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุตกลงมอบให้บริษัทจดักำรและผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นผู้สนบัสนนุของตนในกำรจดักำร และดแูลทรัพย์สิน
ทัง้ปวงของกองทนุดงันัน้ จึงไม่จ ำเป็นต้องมีกำรประชมุผู้ถือหน่วยลงทนุเพ่ือกำรใดๆ เว้นแต่บริษัทจดักำรผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือตำมมติเสียงข้ำงมำก
ของผู้ถือหน่วยลงทนุ ซึง่คิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของโครงกำรจดักำร  
 
13.8. อ่ืน ๆ :  

ผู้ถือหน่วยลงทนุมีควำมรับผิดจ ำกดัเพียงไม่เกินค่ำหน่วยลงทนุที่ยงัส่งใช้แก่บริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่ครบ 
 
กำรที่ผู้ถือหน่วยลงทนุได้แสดงควำมประสงค์ในกำรซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ให้ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทนุดงักล่ำว
ยอมรับที่จะผกูพนัตำมข้อก ำหนดในข้อผกูพนัซึง่ลงนำมโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับกำรแต่งตัง้จำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมโดยชอบ 
 
ผู้ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทนุได้ไม่เกินไปกว่ำสว่นของทนุของกองทนุรวมที่ตนถือ 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในกำรได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือกำรคืนเงินทนุของผู้ถือหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดต้องเป็นไปตำม
ข้อก ำหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ด้วย  
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
 
14.1. รูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  

- ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
 
14.2. เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลำกำรส่งมอบ :  

14.2.1. โครงกำรจดักำรจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุบนัทึกชื่อผู้ เปิดบญัชีกองทนุ
ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ ตำมรำยละเอียดในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ซึง่ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทนุ
ร่วมกนับริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทึกชื่อผู้ถือหน่วยลงทนุเหล่ำนัน้เป็นผู้ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุและจะ
ถือเอำบคุคลที่มีชื่อแรกในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผู้ใช้สิทธิในฐำนะผู้ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้จะต้องเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในใบค ำขอเปิดบญัชี
กองทนุ  
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14.2.2. กำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึง่ได้แก่ หนงัสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ สมดุบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุ (Passbook) ให้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้ โดยให้เป็นไปตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ  
 
(1) หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note)  
 
ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทนุรำยที่ประสงคจ์ะรับเป็นหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) ในกำรจองซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก 
บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุทกุครัง้ที่มีกำรจองซือ้ ซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เพื่อ
เป็นกำรยืนยนัจ ำนวนหน่วยลงทนุ และ/หรือ จ ำนวนเงินที่ได้รับให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรส่งมอบ
หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ ทำงไปรษณีย์ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร หรือ อีเมล์
เพ่ือติดต่อ (email address) ตำมที่ผู้ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ ซึง่จะน ำส่งภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วย
ลงทนุครัง้แรก  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรอนญุำตให้ผู้ถือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงกำรรับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) เป็น สมดุ
บญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) ในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
(2) สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook)  
 
ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทนุรำยที่ประสงคจ์ะรับเป็นสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) เม่ือบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุได้รับค ำขอเปิดบญัชี
กองทนุ รวมทัง้เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี และ/หรือค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และผู้สัง่ซือ้ได้ช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนแล้ว บริษัทจดักำร
หรือผู้สนบัสนนุจะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกนั โดยผู้ถือหน่วยลงทนุที่ปรำกฏชื่อในสมดุบญัชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจะต้องเป็นผู้ รับสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง และผู้ถือหน่วยลงทนุจะต้องลงลำยมือชื่อในสมดุบญัชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกนันัน้  
 
บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นผู้ถือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุก็ต่อเม่ือบริษัทจดักำร
ได้รับช ำระเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องครบถ้วน และผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้รับกำรจดัสรรหน่วยลงทนุจำกบริษัทจดักำรเรียบร้อยแล้ว และให้ถือ
ว่ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุออกให้ในนำมบริษัทจดักำรแก่ผู้สัง่ซือ้เป็นกำรออกแทนกำรออกหน่วยลงทนุของ
กองทนุและให้ใช้เป็นหลกัฐำนในกำรซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
ผู้ถือหน่วยลงทนุมีหน้ำที่ที่จะต้องน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมำให้บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุบนัทึกรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนให้เป็น
ปัจจบุนัอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมำบนัทึกรำยกำรให้เป็นปัจจบุนัได้ตัง้แตว่นัท ำกำรถดัจำกวนัที่
ค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุ รำคำขำยและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยู่ในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุนจะถือ
ว่ำถกูต้องเม่ือรำยกำรดงักล่ำวตรงกนักบัข้อมลูที่บนัทึกไว้ในระบบนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรอนญุำตให้ผู้ถือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงกำรรับสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) เป็น หนงัสือรับรอง
สิทธิในหนว่ยลงทนุ (Confirmation Note) ในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัท ำหลกัฐำนแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทนุ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถใช้อ้ำงอิงต่อบริษัทจดักำร
กองทนุรวมและบคุคลอ่ืนได้ 
 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุจ ำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรกองทนุรวมต้องจดัท ำใบหน่วยลงทนุมอบให้แกผู่้ถือหน่วยลงทนุ  
 
 



กองทนุเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ำมขำยผู้ลงทนุรำยย่อย                                                31/03/2022  Page 54 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ไม่มี  
 
16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

กำรด ำเนินกำรในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องผิดนดัช ำระหนี ้หรือตรำสำรที่ลงทนุประสบปัญหำขำดสภำพคล่องหรือไม่สำมำรถ
จ ำหน่ำยได้ด้วยรำคำทีส่มเหตสุมผล  
 
ส่วนท่ี 1 กำรด ำเนินกำรเม่ือมีกำรผิดนดัช ำระหนีห้รือมีพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด้ หรือเม่ือ
ปรำกฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำตรำสำรที่ลงทนุนัน้ประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้ด้วยรำคำที่
สมเหตสุมผล  

การด าเนินการ 
ของบริษัทจัดการ 

กรณีกองทุนท่ีบริษัทจัดการได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็น 

0 

กรณีท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนี ้
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ (1) หรือ
เมื่อปรากฏข้อเทจ็จริงท่ีบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
เหน็ว่าตราสารท่ีลงทุนโดยมีนัยส าคัญต่อ NAV 
ของกองทุนนัน้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง 

หรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาท่ี
สมเหตุสมผล (2) 

1. กำรก ำหนดให้เป็น 
ผู้ มีสิทธิได้รับเงินได้สทุธิจำก
ทรัพย์สินอ่ืนที่ได้จำกกำรรับ
ช ำระหนี ้

1.1 ก ำหนดให้ผู้ถือหน่วยทกุรำยที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วนัที่บริษัทจดักำรบนัทึกมูลค่ำ
ตรำสำรหนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่
บริษัทจดักำรด ำเนินกำรตำม 1.2 ก่อนแล้ว 

1.2 อำจก ำหนดให้ผู้ถือหน่วยทกุรำยทีมี่ชื่ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วนัที่มีพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรหนีห้รือ
ลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด้ก็ได้ 
หรือเม่ือปรำกฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำตรำสำรที่ลงทนุนัน้ประสบปัญหำขำดสภำพ
คล่อง หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้ด้วยรำคำที่
สมเหตสุมผล 

2. กำรแจ้งต่อส ำนกังำน ข้อมลู: ประเภท จ ำนวน ช่ือผู้ออกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้อง เงินส ำรอง (ถ้ำมี) และวนัที่
บริษัทจดักำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวนัที่บริษัทจดักำรทรำบถึงพฤติกำรณ์
ว่ำผู้ออกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด้ แล้วแต่กรณี 

ระยะเวลำ: ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่บริษัทจดักำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 

3. กำรจดัให้มีข้อมลู จดัให้มีข้อมลูตำม 2. ไว้ที่ส ำนกังำนใหญ่ 
ส ำนกังำนสำขำของบริษัทจดักำรและ
สถำนที่ตดิต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุกำร
ขำยหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในกำรซือ้ขำยหนว่ย
ของกองทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่
บริษัทจดักำรแจ้งส ำนกังำนเป็นระยะเวลำ
อย่ำงน้อย 30 วนัด้วย 

- 

หมายเหตุ:  

(1) บริษัทจดักำรไม่ต้องน ำตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทนุ 

(2) บริษัทจดักำรไม่ต้องน ำตรำสำรนัน้มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทนุในกรณีที่พิจำรณำแล้วมีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่ำ
ตรำสำรที่กองทนุลงทนุโดยมีนยัส ำคญัต่อ NAV ของกองทนุประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้ด้วยรำคำที่
สมเหตสุมผล และกำรจ ำหน่ำยจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทนุโดยรวม ทัง้นี ้โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ 
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ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่ได้มีกำรก ำหนดผู้ มีสิทธิได้รับเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินอ่ืนที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีต้ำม 1. บริษัทจดักำรจะรับช ำระหนีด้้วย
ทรัพย์สินอ่ืนที่มิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทนุได้เม่ือด ำเนินกำรดงันี ้
 
(1) ระบรุำยละเอียดเกี่ยวกบักำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนไว้ในข้อผกูพนั  
 
(2) ต้องได้รับมติพิเศษจำกผู้ถือหน่วยก่อนกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนทีมิ่ใช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ โดยด ำเนินกำรดงันี ้ 
 
(2.1) ระบรุำยละเอียดเกี่ยวกบัทรัพย์สนิที่กองทนุจะได้จำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน มลูค่ำของทรัพย์สิน ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรได้มำซึง่ทรัพย์สิน ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน และค่ำใช้จ่ำยในกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สิน เป็นต้น  
 
(2.2) ระบเุหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำรรับช ำระหนี ้ 
 
(2.3) จดัให้มีหรือจดัท ำเอกสำรหลกัฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
(2.3.1) เอกสำรหลกัฐำนซึง่แสดงให้เหน็ได้ว่ำมีกำรผดินดัช ำระหนีเ้กิดขึน้  
(2.3.2) บทวิเครำะห์และเหตผุลประกอบบทวิเครำะห์ทีบ่ริษัทจดักำรจดัท ำ ซึง่แสดงถึงพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่
สำมำรถช ำระหนีไ้ด้ หรือข้อเท็จจริงที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้วเห็นวำ่ตรำสำรที่ลงทนุนัน้ขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้ด้วยรำคำที่
สมเหตสุมผล  
 
ส่วนท่ี 2 กำรด ำเนินกำรเม่ือบริษัทจดักำรได้รับทรัพย์สินมำจำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุ 

การด าเนินการ รายละเอียด 

1. แจ้งข้อมลูต่อส ำนกังำนภำยใน 15 วนัท ำกำรนบั
แต่วนัที่ได้รับทรัพย์สินมำ 

ข้อมลูดงันี ้ 
ประเภท จ ำนวน และชื่อผู้ออกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้อง วนัที่บริษัท
จดักำรได้รับทรัพย์สินมำจำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน พร้อมทัง้รำยละเอียด
เกี่ยวกบัทรัพย์สินที่ได้รับโดยมีสำระส ำคญัอย่ำงน้อยเกี่ยวกบัทรัพย์สินดงักล่ำว มลูค่ำ
ทรัพย์สิน ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน 

2. เปิดเผยข้อมลูภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีบ่ริษัท
จดักำรได้แจ้งส ำนกังำนตำม 1. เป็นระยะเวลำมำกกว่ำ
หรือเท่ำกบั 30 วนั 

2.1 จดัให้มีรำยละเอียดตำม 1. ไว้ที่ส ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำของบริษัท
จดักำรตลอดจนสถำนที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนทีใ่ช้ในกำร
ซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุ 

2.2 กรณีเป็นกองทนุปิด นอกจำกกำรด ำเนินกำรตำม 2.1 แล้ว ให้บริษัทจดักำรระบไุว้
ในกำรประกำศ NAV และมลูคำ่หน่วยในครัง้ถดัจำกวนัที่ได้รับทรัพย์สินนัน้มำว่ำ
กองทนุได้รับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนซึง่ผู้ลงทนุสำมำรถขอดรูำยละเอียดได้ที่
ส ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำของบริษัทจดักำร โดยให้ระบไุว้ในกำรประกำศ
ดงักล่ำวไม่น้อยกว่ำ 3 ครัง้ติดต่อกนั 

3. ก ำหนดรำคำทรัพย์สินที่กองทนุได้รับมำจำกกำร
รับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 

เพ่ือใช้ในกำรค ำนวณ NAV ของกองทุนตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรทีส่มำคมก ำหนด
โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน 

4. ค ำนวณ NAV ของกองทนุที่มีกำรรับช ำระหนีด้้วย
ทรัพย์สินอ่ืน 

4.1 กรณีที่บริษัทจดักำรได้ด ำเนินกำรตำม 1. ของส่วนที่ 1 บริษัทจดักำรต้องไม่น ำ
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน และเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินอ่ืนที่
ได้จำกกำรรับช ำระหนี ้มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทนุ 

4.2 กรณีอ่ืนนอกเหนือจำก 4.1 บริษัทจดักำรต้องน ำทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี ้
ด้วยทรัพย์สินอ่ืน มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทนุ 

5. ด ำเนินกำรกบัทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี ้
ด้วยทรัพย์สินอ่ืน 

5.1 กรณีที่บริษัทจดักำรได้ด ำเนินกำรตำม 1. ของส่วนที่ 1 ให้บริษัทจดักำรจ ำหน่ำย
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนในโอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำได้โดย
ค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นส ำคญั (เว้นแต่ในกรณีทีผู่้ถือหน่วยที่มีสทิธิในเงิน
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ได้สทุธิจำกทรัพย์สินอ่ืนที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีต้กลงรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักล่ำว
แทนเงิน ทัง้นี ้ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อผกูพนัและตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรทีส่มำคม
ก ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน) 

5.2 กรณีอ่ืนนอกเหนือจำก 5.1 ให้ บริษัทจดักำรด ำเนินกำรกบัทรัพย์สินที่ได้จำกกำร
รับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนดงักล่ำวตำมหลกัเกณฑ์ดงันี ้

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทนุนัน้สำมำรถลงทนุได้บริษทัจดักำรอำจมีไว้
ซึง่ทรัพย์สินดงักล่ำวต่อไปเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุก็ได้ 

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทนุนัน้ไม่สำมำรถลงทนุได้บริษัทจดักำร ต้อง
จ ำหน่ำยทรัพย์สินดงักลำ่วในโอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำได้โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยเป็นส ำคญั  

5.3 ในระหว่ำงที่บริษัทจดักำรยงัไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรัพย์สินดงักลำ่ว บริษทัจดักำร
อำจจดัหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินดงักล่ำวก็ได้ 

5.4 ในกรณีที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน ให้บริษัทจดักำรจ่ำยจำกทรัพย์สิน
ของกองทนุ เว้นแต่กรณีกองทนุเปิดที่บริษัทจดักำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรหนีห้รือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให้บริษัทจดักำรจ่ำยจำกเงินส ำรอง รำยได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จำก
กำรบริหำรทรัพย์สินนัน้ 

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภำยใน 45 วนั 
นบัแต่วนัที่มีเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับ
ช ำระหนี ้

6.1 ให้บริษัทจดักำรเฉลี่ยเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีด้้วย
ทรัพย์สินอ่ืนคืนในแตล่ะครัง้ให้แก่ผู้ถือหน่วยตำม 1. ของส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี ภำยใน 
45 วนันบัแต่วนัที่มีเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี ้ 

6.2 ให้แจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกบักำรเฉลี่ยเงินคืนไปยงัส ำนกังำนภำยใน 15 วนัท ำกำร
นบัแต่วนัที่บริษทัจดักำรได้เฉลี่ยเงินคนื 

6.3 หำกบริษัทจดักำรมีเหตผุลแสดงให้เห็นว่ำเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินอ่ืนที่ได้จำกกำร
รับช ำระหนีไ้ม่คุ้มกบัภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยบริษัทจดักำร
อำจน ำเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีด้งักลำ่วไปรวมจ่ำยในโอกำส
แรกที่กำรเฉลี่ยเงินคืนให้แกผู่้ถือหน่วยจะคุ้มกบัภำระค่ำใช้จ่ำยก็ได้ 

หำกได้มีกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนจนครบถ้วน
แล้ว และปรำกฏว่ำเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินอ่ืนที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีน้ัน้ไม่คุ้มกบั
ภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจดักำรอำจน ำเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินอ่ืนที่
ได้จำกกำรรับช ำระหนีด้งักล่ำวมำรวมค ำนวณเป็น NAV ของกองทนุก็ได้ ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรจะด ำเนินกำรดงักล่ำวได้ต่อเม่ือได้ระบรุำยละเอียดไว้ในข้อผกูพนัแล้ว  

6.4 ส ำหรับกองทนุเปิดที่บริษัทจดักำรได้บนัทึกมลูคำ่ตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็น 
0 หำกต่อมำปรำกฏว่ำบริษัทจดักำรได้รับช ำระหนีต้ำมตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกร้อง
ดงักล่ำวเป็นเงิน ให้บริษัทจดักำรปฏิบตัิตำม 6.1 – 6.3 โดยอนโุลม 

  
ส่วนท่ี 3 กำรช ำระค่ำรับซือ้คืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน  
 
3.1 หลกัเกณฑ์ในกำรเลือกช ำระค่ำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์  
 
บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุให้แกผู่้ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลำยกรณี 
ดงัต่อไปนี ้ 
1. กองทนุรวมไม่สำมำรถช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุให้แกผู่้ถือหน่วยลงทนุได้ หรือ  
2. ผู้ถือหน่วยลงทนุตกลงที่จะรับช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน หรือ  
3. เม่ือ PE ทรัสต์ช ำระคืนเงินลงทนุและ/หรือผลตอบแทนเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินแก่กองทนุ และกองทนุไม่สำมำถแปลงเป็นเงินได้ 
หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้ด้วยรำคำทีส่มเหตสุมผลได้ในขณะนัน้  
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3.2 กำรจดัสรรหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินเพ่ือช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะยึดหลกัให้มีกำรด ำเนนิกำรที่เหมำะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุรำยเป็นส ำคญั  
 
ในกรณีที่มีข้อจ ำกดัในกำรจดัสรรหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เช่น หน่วยกำรซือ้ขำย (Board lot) ขัน้ต ่ำหรือหน่วยหรือมลูค่ำซือ้ขำยขัน้ต ่ำของตรำสำร
อ่ืนๆ หรือตรำสำรหรือหลกัทรัพย์ไม่มีสภำพคล่องเนื่องจำกมีเงื่อนไขที่ท ำให้ไม่สำมำรถแบ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้ 
เป็นต้น บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรจดัสรรหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินตำมวิธีที่บริษัทจดักำรเห็นว่ำเหมำะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมทกุรำย  
 
3.3 กำรจดัสรรหลกัทรัพย์เพ่ือส่งมอบ  
 
บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูค่ำหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนที่จะน ำมำช ำระเป็นค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ขำยคนืหน่วยลงทนุ โดยค ำนวณจำกมลูคำ่
ยตุิธรรมที่บริษัทจดักำรใช้ค ำนวณหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนนัน้ ณ วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ โดยเทียบจ ำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนที่กองทนุ
รวมต้องจ่ำยให้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุกบัมลูค่ำตลำดของพอร์ตกำรลงทนุ และจดัสรรหลกัทรัพย์ตำมสดัสว่นของมลูค่ำยตุิธรรมของหลกัทรัพย์แต่ละตวัใน
พอร์ตกำรลงทนุ ณ วนัที่ท ำกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
 
วิธีกำรในกำรค ำนวณเพ่ือจดัสรรหลกัทรัพย์  
 
1. ค ำนวณจ ำนวนเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุที่ต้องช ำระให้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุ  
2. ค ำนวณสดัส่วนตำมมลูค่ำยตุิธรรมของหลกัทรัพย์แต่ละตวัในพอร์ตกำรลงทนุ เพื่อพิจำรณำว่ำหลกัทรัพย์แต่ละตวัคิดเป็นสดัส่วนเท่ำใดของพอร์ตกำร
ลงทนุทัง้หมด  
3. ค ำนวณมลูค่ำและจ ำนวนของหลกัทรัพย์ที่จดัสรรให้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุ โดยเทียบตำมสดัส่วนของหลกัทรัพย์แตล่ะตวัในพอร์ตกำรลงทนุกบัจ ำนวน
เงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ  
4. แปลงมลูค่ำหลกัทรัพย์ที่จดัสรรให้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุทีค่ ำนวณได้ตำมข้อ 3. เป็นจ ำนวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้รำคำตลำด ณ วนัทีท่ ำกำรรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุอตัโนมตัิและจะปัดจ ำนวนหุ้นและ/หรือหน่วยตำมหลกัสำกล  
5. เทียบมลูค่ำหลกัทรัพย์ที่ค ำนวณตำมข้อ 4. กบัจ ำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุที่กองทนุต้องช ำระให้ผู้ถือหน่วยลงทนุหำกมีส่วนต่ำง บริษัทจดักำรจะ
จ่ำยส่วนตำ่งเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีที่กองทนุมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกบักำรช ำระคืนส่วนตำ่งตำมวรรคหนึ่ง บริษัทจดักำรจะท ำกำรจ่ำยสว่นต่ำงให้กบัผู้ขำยคนืหน่วยลงทนุ เม่ือ
กองทนุมีเงินสดคงเหลือ ณ สิน้วนัท ำกำรใดถดัจำกวนันัน้  
 
หมำยเหต ุ: ส่วนต่ำงระหว่ำงมลูค่ำที่บริษัทจดักำรจะจ่ำยให้แกผู่้ถือหน่วยลงทนุ เท่ำกบั มลูค่ำหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนที่ต้องกำรจดัสรรให้แกผู่้ขำยคืน
หน่วยลงทนุ หกัด้วย จ ำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุทีผู่้ขำยคืนหนว่ยลงทนุพึงได้รับ  
 
3.4 วิธีกำรส่งมอบ  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรส่งมอบหลกัทรัพย์ไปยงับญัชีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุเปิดไว้กบับริษัทนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ (broker) หรือผู้ รับฝำกหลกัทรัพย์ 
(custodian) หรือวิธีกำรอ่ืนใดที่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ โดยในส่วนที่เป็นเงินนัน้ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงินคำ่ขำย
คืนหน่วยลงทนุ ตำมวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุได้ระบไุว้ในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะส่งมอบหลกัทรัพย์และช ำระคำ่ขำยคืนในส่วนที่เป็น
เงินตำมข้ำงต้นให้แกผู่้ถือหน่วยลงทนุในวนัเดียวกบัทีบ่ริษัทจดักำรช ำระค่ำขำยคืนเป็นเงินให้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุ 

 
กำรช ำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะช ำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุทีป่รำกฏชื่อตำมทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ 
เวลำที่ก ำหนด เท่ำนัน้  
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17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหน้ำที่จดัให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุตำมหลกัเกณฑ์ที่ออกตำมมำตรำ 125(5) แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
ให้สนันิษฐำนไว้ก่อนว่ำทะเบียนหน่วยลงทนุถกูต้อง และกำรช ำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้กำรให้สิทธิหรือกำรจ ำกดัสิทธิใด ๆ แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุที่
ปรำกฏรำยชื่อในสมดุทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทนุ หำกได้กระท ำตำมข้อก ำหนดในข้อผกูพนัหรือตำมกฎหมำยแล้ว ให้ถือว่ำบริษัทจดักำรกองทนุรวมได้
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่แล้ว 
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี  ้
(ก) กำรโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขำยต่อผู้ลงทนุที่มิใชร่ำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทนุจะท ำให้ผู้ถือหน่วยลงทนุไม่เป็นผู้ลงทนุ
สถำบนั ผู้ลงทนุรำยใหญ่ หรือผู้ มีเงินลงทนุสงู ตำมที่ก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เว้นแต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 
(ข) กำรโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขำยต่อผู้ลงทนุสถำบนัหรือผู้ลงทนุรำยใหญ่พิเศษ และกำรโอนหน่วยลงทนุจะท ำให้ผู้ถือหน่วย
ลงทนุไม่เป็นผู้ลงทนุสถำบนัหรือผู้ลงทนุรำยใหญ่พิเศษ ตำมที่ก ำหนด ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เว้นแต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 
(ค) กำรโอนหรือกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ดงันี ้
1. หน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรกองทนุรวมขำยให้ผู้ถือหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยำวที่จดัตัง้ขึน้ก่อน
วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ  
3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือกำรออมตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำด้วยกำรลงทนุของกองทนุ  
 
18. ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :  

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดักำรจะไม่นบัคะแนน
เสียงส่วนที่เกินดงักลำ่ว 
 
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

กำรด ำเนินกำรใดที่โครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือกฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ หำกบริษทัจดักำรกองทนุรวมได้ด ำเนินกำรไป
ตำมมติของผู้ถือหน่วยลงทนุที่ได้รับมำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบให้ด ำเนินกำรดงักล่ำวและมีผลผกูพนัตำมมติ 
 
มติของผู้ถือหน่วยลงทนุที่ให้ด ำเนินกำรใดอนัเป็นกำรขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำย ให้ถือว่ำมตนิัน้เสียไป 
 
ในกรณีที่เป็นกำรขอมติเพื่อแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนัยส ำคญั ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทนุ (มติ
ของผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทนุซึง่เข้ำร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทนุซึง่ส่งหนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทนุรวมมีกำร
แบ่งชนิดหน่วยลงทนุ กำรขอมติผู้ถือหน่วยลงทนุนอกจำกจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบักำรขอมตผิู้ถือหน่วยลงทนุที่ก ำหนดไว้ในข้อ
ผกูพนั หรือที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรือตำมที่ก ำหนดในประกำศนีแ้ล้ว ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมดงัต่อไปนีด้้วย 
 
(1) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทนุไม่เท่ำกนั ต้องได้รับมติเสียงข้ำง
มำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(2) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุไม่ว่ำกรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุแตล่ะชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(3) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึง่ ต้องได้รับมติเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหนว่ยลงทนุแต่ละชนิด
ที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี  
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20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :  

กำรแก้ไขเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผกูพนัที่เป็นไปตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในข้อผกูพนั และมีสำระส ำคญัที่เป็นไปตำมและไม่ขดัหรือแย้งกบั
พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจของกฎหมำยดงักล่ำว ให้ถือว่ำข้อผกูพนัสว่นที่
แก้ไขเพ่ิมเติมนัน้มีผลผกูพนัคู่สญัญำ 
 
กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญัต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถอืหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เร่ืองที่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ให้รวมถึง 
 
(ก) ข้อก ำหนดเกี่ยวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและกำรคนืเงินทนุให้แกผู่้ถือหน่วยลงทนุ 
(ข) ข้อก ำหนดเกี่ยวกบักำรช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตำมข้อ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทน. 
19/2554 
(ค) ข้อก ำหนดเกี่ยวกบักำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน  
(ง) ข้อก ำหนดเกี่ยวกบักำรประกนัตำมข้อ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทนุรวมมีประกนั และข้อก ำหนด
เกี่ยวกบักำรแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญำประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน์ 
(จ) เร่ืองที่ผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ำกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั 
กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี ้ให้มีผลผกูพนัเม่ือได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
(ก) เป็นกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัให้มีสำระส ำคญัสอดคล้องกบัโครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน แล้วแต่กรณี หรือ 
(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงควำมเห็นว่ำกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนันัน้เหมำะสม มีควำมจ ำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุ
อย่ำงมีนยัส ำคญั 
กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัไม่ว่ำกรณีใด 
 
ต้องกระท ำเป็นหนงัสือลงลำยมือชื่อโดยบคุคลผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทจดักำรกองทนุรวมและผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ประทบัตรำบริษัท (ถ้ำ
มี) บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัให้มีข้อผกูพนัเปิดเผยไว้ ณ ที่ท ำกำรและเวบ็ไซต์ของบริษัทจดักำรกองทนุรวมเพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจดู
ได้ รวมทัง้จดัส่งสรุปกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัพร้อมทัง้เหตผุลและควำมจ ำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทนุพร้อมกบักำรส่งรำยงำนประจ ำปีของกองทนุรวม  
 
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
 
21.1. กำรระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร : มี  
 
21.2. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดักำรตกลงให้มีกำรระงบัข้อพพิำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร ในกรณีที่บริษัทจดักำรปฎิบตัิไม่เป็นไปตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนี ้
และ/หรือหลกัเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อนัมีผลให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมแล้ว ผู้ถอืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสำมำรถน ำข้อพิพำทเข้ำสู่ กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำรของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้  
 
22. การเลิกกองทุนรวม :  
 
22.1. เง่ือนไขในกำรเลิกกองทนุ :  

22.1. เง่ือนไขในกำรเลิกกองทนุ :  
 
22.1.1 หำกปรำกฏว่ำกองทนุมีจ ำนวนผู้ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกว่ำ 35 รำยในวนัท ำกำรใด  
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22.1.2 ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนุมตัิให้จดัตัง้และจดักำรกองทนุรวม หำกปรำกฏว่ำ  
 
(1) มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำรที่ขดัหรือแย้งกบักฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
ตลอดจนประกำศ กฎ หรือค ำสัง่ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว  
 
(2) มีผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นบคุคลอ่ืนใดที่มิใช่ผู้ลงทนุประเภทสถำบนัหรือผู้ลงทนุรำยใหญ่พิเศษตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร  
 
(3) ในกรณีที่เป็นกองทนุรวมผู้ลงทนุประเภทสถำบนั หำกปรำกฎข้อเท็จจริงว่ำมีผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นบคุคลอ่ืนใดที่มิใช่ผู้ลงทนุประเภท
สถำบนัตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร  
 
22.1.3 เม่ือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดักำรเลิกกองทนุเปิดในกรณีที่บริษัทจดักำรกระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรจนก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่กองทนุเปิด หรือไม่ปฏิบตัิตำมหน้ำที่ของตน  
 
22.1.4 เม่ือได้รับควำมเห็นชอบตำมมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทนุ  
 
22.1.5 ในกรณีที่ภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกแล้ว ปรำกฏว่ำไม่มีตรำสำรที่สำมำรถลงทนุได้อย่ำงเหมำะสมและ/หรือกรณีอ่ืนใดตำมที่
ก ำหนดไว้ในโครงกำร บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงกำรจดักำรและด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ประกำศก ำหนด  
 
22.1.6 เม่ือกองทนุครบก ำหนดอำยโุครงกำร หรือตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดในส่วนข้อมลูโครงกำรข้อ 1.9  
 
22.2. กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำร เม่ือเลิกกองทนุรวม :  

22.2.1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบก่อนวนัเลิกกองทนุรวมไม่น้อยกว่ำ 5 วนัท ำกำร โดยวิธีกำรดงันี ้ 
(ก) แจ้งเป็นหนงัสือถึงผู้ดแูลผลประโยชน์  
(ข) แจ้งส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผ่ำนระบบที่จดัไว้บนเว็บไซตข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
(ค) แจ้งตลำดหลกัทรัพย์ในกรณีที่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์  
 
22.2.2 ด ำเนินกำรด้วยวิธีกำรใด ๆ เพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทนุและผู้ลงทนุทัว่ไปทรำบเร่ืองดงักล่ำวก่อนวนัเลิกกองทนุรวมเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 วนัท ำกำร 
เช่น ประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และ  
 
22.2.3 จ ำหน่ำยทรัพย์สินของกองทนุรวมเพ่ือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝำกประเภทกระแสรำยวนั เงินฝำกประเภทออมทรัพย์ และตัว๋สญัญำใช้เงินที่มี
ก ำหนดระยะเวลำใช้เงินคืนเม่ือทวงถำม ให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลิกกองทนุรวม  
 
22.2.4 กรณีที่มีกำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวมเพรำะเหตอ่ืุนนอกเหนือกำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุเม่ือครบอำยโุครงกำร บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิ
ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
22.2.5 บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรคืนเงินจำกกำรเลิกกองทนุให้แกผู่้ถอืหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน ซึง่จะค ำนึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของผู้ถือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั โดยถือว่ำ บริษัทจดักำรได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำร
ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 16. วิธีกำรช ำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ” โดยอนโุลม  
 
23. การช าระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :  

บริษัทจดักำรจะจดัให้มีกำรช ำระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ช ำระบญัชีทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบเพ่ือท ำหน้ำที่รวบรวม และแจกจ่ำย
ทรัพย์สินที่คงเหลือจำกกำรช ำระหนีส้นิของกองทนุรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุ รวมทัง้ท ำกำรอย่ำงอ่ืนตำมแต่จ ำเป็นเพ่ือช ำระบญัชีกองทนุให้เสร็จสิน้ 
ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด  
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ส ำหรับคำ่ใช้จ่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรช ำระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ำยจำกทรัพย์สินของกองทนุรวมและผู้ช ำระบญัชีจะด ำเนินกำรเฉลี่ยเงินคนื
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุตำมมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิเทำ่ที่คงเหลืออยู่ตำมสดัส่วนจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผู้ถือหน่วยลงทนุถืออยู่ตำมหลกัฐำนที่ปรำกฎใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัเลิกโครงกำร  
 
เม่ือได้ช ำระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช ำระบญัชีจะท ำกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และภำยหลงัจำกจดทะเบียน
เลิกกองทนุรวมแล้ว หำกปรำกฎว่ำยงัมีทรัพย์สินคงค้ำงอยู่ให้ผู้ช ำระบญัชีจดักำรโอนทรัพย์สินดงักล่ำวให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต.  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรก ำหนดให้ที่ท ำกำรของบริษัทจดักำรเป็นสถำนที่ช ำระเงินคนืให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุที่ไม่มำรับเงิน หรือเป็นผู้ถือหน่วยลงทนุที่บริษัท
จดักำรไม่สำมำรถส่งมอบเงินให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทนุรำยนัน้ได้ หรือในกรณีทีผู่้ถือหน่วยลงทนุไม่มีภมิูล ำเนำในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่ำงอ่ืน 
บริษัทจดักำรจะอ้ำงอิงที่อยู่ของบริษัทจดักำรเป็นภมิูล ำเนำ เพื่อบริษัทจดักำรจะได้น ำทรัพย์ดงักล่ำวไปวำงทรัพย์ ณ ส ำนกังำนวำงทรัพย์ และด ำเนินกำร
จดทะเบียนเลิกกองทนุตำมขัน้ตอนให้เสร็จสิน้ได้  
 
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ำยข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดักำรกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทนุ
กบับริษัทจดักำรกองทนุรวม 
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หนังสือชี 
ชวนส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน 
 

 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากดั (“บริษัทจดัการ”)  ได้สอบทานข้อมลูในหนงัสือชี %ชวน
ฉบบันี %ด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมแล้ว และบริษัทจัดการ
ขอรับรองว่าข้อมลูดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อื3นสําคญัผิด และไม่ขาดข้อมูลที3ควรต้อง
แจ้งในสาระสําคญั 

 
 
 
 
 

 
 

 
ผู้มีอํานาจลงนาม………………………………… 

(นางสาวสดุาภรณ์ งามวิไลกร) 
 ประธานเจ้าหน้าที3ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

 
 

 
 


