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คําเตือนสําคัญ


กองทุนมีการลงทุนในหน่วย private equity ซึงเหมาะสําหรับการลงทุนระยะยาว (ประมาณ 10 - 12 ปี )



กองทุนมีนโยบายทีจะเน้ นลงทุนใน private equity โดยไม่จํากัดอัตราส่วน ผ่านการลงทุนใน PE ทรัสต์ ชือ ฟิ นโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี = ทรัสต์ I เพือร่ วม
ลงทุนเพือร่วมลงทุนในลักษณะของ Venture Capital (VC) ในกิจการ Start-up ของบริ ษัทเอกชนทีไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทงในและต่
ั=
างประเทศ
ซึงมีความแตกต่างและมีความเสียงมากกว่ากองทุนรวมทัวไป อีกทัง= มีสภาพคล่องตํา ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินต้ นหรื อไม่ได้ รับผลตอบแทนตามทีคาดหวัง
กองทุนนี =จึงเหมาะกับผู้ลงทุนทีมีความเข้ าใจในหลักทรัพย์ประเภทนี =เป็ นอย่างดี และสามารถรับผลขาดทุนระดับสูงได้ เท่านัน=



กองทุนรวมนีม= ีสภาพคล่องจํากัด เนืองจากเป็ นกองทุนทีไม่เปิ ดให้ ซื =อขายได้ ทุกวันแบบกองทุนเปิ ดทัวไป โดยกองทุนมีการรับซื =อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ในระหว่างอายุโครงการตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนและเมือครบอายุกองทุนประมาณ 12 ปี เท่านัน=



กองทุนมีอายุโครงการ 12 ปี แต่อาจเลิกโครงการก่อน 12 ปี ได้ หากผู้จดั การทรัสต์ใช้ ดลุ ยพินิจเลิก PE ทรัสต์ ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว



กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง และ/หรื อในประเทศใดประเทศหนึง ดังนัน= ผลการดําเนินงานจึงอาจผันผวนมากกว่า
กองทุนรวมทัวไปทีมีการกระจายการลงทุน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาความเสียงและการกระจายความเสียงของพอร์ ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง และข้ อมูล
ในหนังสือชี =ชวนให้ เข้ าใจก่อนตัดสินใจซื =อหน่วยลงทุน



เนืองจากลักษณะของโครงการลงทุนของ PE ทรัสต์ กองทุนจึงอาจมีความเสียงต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับการลงทุนในบริ ษัทซึงอยู่ในระยะเริ มต้ นและ/หรื อบริ ษัทที
อยู่ในประเภทธุรกิจทีเน้ นการลงทุนได้ แก่ กลุ่มธุรกิจ เทคโนโลยีทีเกียวข้ องกับการเงิน (Financial tech) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และยานยนต์
(Automotive) บริ ษัทเหล่านีอ= าจรับภาระของภาวะในทางลบของธุรกิจและเศรษฐกิจได้ น้อยกว่าบริ ษัททีมีขนาดใหญ่กว่าและก่อตังมานานกว่
=
า โดยเฉพาะ
อย่างยิงบริ ษัททีอยู่ในระยะเริ มต้ นอาจขาดประสบการณ์หรื อความรู้ ความสามารถในด้ านการบริ หารจัดการ และความสามารถทีจะเข้ าถึงช่องทางการจัด
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของตน ขาดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และมีเงินทุนไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน การวิจัยและการพัฒนา อีกทัง=
เทคโนโลยีของบริ ษัทเหล่านันอาจยั
=
งไม่ได้ รับการทดสอบ ปั จจัยเหล่านี =ทําให้ ผ้ อู อกหลักทรัพย์ในระยะเริ มต้ นมีแนวโน้ มทีจะล้ มเหลวในด้ านการดําเนินงานและ
การเงิน ซึงมีผลในทางลบต่อความอยู่รอดของผู้ออกหลักทรัพย์ทงั = ในระยะสันและระยะยาวมากกว่
=
าผู้ประกอบการรายอืนในธุรกิจเดียวกัน บริ ษัทเหล่านัน=
อาจไม่มีประวัติการดําเนินงานทีสร้ างผลกําไร หรื ออาจมีประวัติการดําเนินงานทีสร้ างผลกําไรอย่างจํากัดและไม่สามารถสร้ างผลกําไรได้ ในอนาคต และอาจ
มีความผันผวนสูงในด้ านรายได้ ค่าใช้ จ่ายและผลกําไร และอาจพึงพาการบริ หารจัดการโดยบุคลากรหลักเพียงคนเดียวหรื อไม่กีคน อีกทัง= อาจมีความ
อ่อนไหวต่อความสูญเสีย และความเสียงต่อการล้ มละลายทีสูงกว่า



กรณี PE ทรัสต์ ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินหรื อถอนตัวจากการลงทุนได้ สําเร็ จในเวลาหรื อราคาทีต้ องการ เพือคืนเงินต้ นและ/หรื อจ่ายผลตอบแทนให้ แก่
กองทุนภายในระยะเวลาทีเหมาะสมหรื อภายในอายุโครงการกองทุน อาจส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนสูญเสียเงินต้ นและผลตอบแทนตามทีคาดหวังได้



เมือครบอายุโครงการ หาก PE ทรัสต์ไม่สามารถจําหน่ายหรื อถอนการลงทุนในกิจการเป้ าหมายได้ ทงั = หมด ผู้จดั การทรัสต์หรื อผู้ชําระบัญชีทีได้ รับการแต่งตัง=
อาจคืนเงินลงทุนด้ วยทรัพย์สินอืนใดทีมิใช่เงินแก่ผ้ ลู งทุน ด้ วยราคายุติธรรมหรื อราคาตลาดในขณะนัน= ซึงอาจส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนขาดทุนหรื อสูญเสียเงินต้ นจาก
การลงทุนได้ หรื อผู้จดั การทรัสต์หรื อผู้ชําระบัญชีทีได้ รับการแต่งตังอาจใช้
=
ดลุ ยพินิจจําหน่ายทรัพย์สินทีเหลืออยู่ไปยังนิติบคุ คลเฉพาะกิจ (Special-purpose
vehicle) ทีจัดตังขึ
= =นและควบคุมโดยผู้จดั การทรัสต์หรื อกิจการทีเกียวข้ องทีราคายุติธรรมหรื อราคาตลาด หรื อจําหน่ายแก่บคุ คลอืนใด ซึงอาจส่งผลให้ ผ้ ลู งทุน
ขาดทุนหรื อสูญเสียเงินต้ นจากการลงทุนได้



PE ทรัสต์อาจมีการเพิมรอบเวลาวันปิ ดรับการลงทุน (Subsequent closing) และรับผู้ลงทุนรายอืนเพิมในภายหลัง (Subsequent closing investor) รวมถึง
เปิ ดโอกาสให้ นักลงทุนในรอบปิ ดรับการลงทุน (Closing) ก่อนหน้ าหรื อรอบแรก (Prior investor) เพิมเงินลงทุนได้ โดยเป็ นไปตามเงือนไขในสัญญาก่อตังท
=
รัสต์และตามดุลยพินิจของผู้จัดการทรัสต์ ผู้ลงทุนเพิมภายหลัง (Subsequent closing investor) นี = จะเข้ ามีส่วนร่ วมในพอรต์การลงทุนของ PE ทรัสต์ และ
ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึน= ก่อนการรับผู้ลงทุนเพิมในภายหลัง (Subsequent closing investor) เข้ ามาตามสัดส่วนเงินลงทุน โดยวิธีการคํานวณเพือจัดสรรสัดส่วน
การลงทุนใน PE ทรัสต์และค่าใช้ จ่ายเพิมเติม (ถ้ ามี) จะคํานวณโดยผู้จัดการทรัสต์ การรับผู้ลงทุนและเงินลงทุนเพิมนี = อาจทําให้ สดั ส่วนการลงทุนใน PE
ทรัสต์ของผู้ลงทุนก่อนหน้ าเปลียนแปลงไปและอาจส่งผลให้ ผลตอบแทนคาดหวังลดลงได้



อาจมีผ้ ูลงทุนรายใดใน PE ทรัสต์ทีผิดนัดชําระเงินเรี ยกลงทุน (Defaulting investor) ส่งผลให้ การลงทุนของ PE ทรัสต์ไม่เป็ นไปตามทีคาดหวัง หรื อสูญเสีย
โอกาสการลงทุน รวมถึงเกิดค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดีทางกฏหมาย การเรี ยกร้ องค่าเสียหายต่อผู้ลงทุนรายนัน= และส่งผลต่อผลตอบแทนของ PE ทรัสต์ได้



ผู้ลงทุนบางรายใน PE ทรัสต์อาจไม่ถกู กําหนดให้ ชําระเงินลงทุนหรื อไม่ถกู กําหนดให้ นําเงินส่วนทีจะจัดสรรคืนไปลงทุนต่อ (Excused investor) ตามทีตกลงไว้
หากมีเหตุทีเชือได้ ว่า
- การลงทุนของผู้ลงทุนรายนันอาจก่
=
อให้ เกิดผลกระทบทางลบอย่างมีนัยยะสําคัญต่อผู้ลงทุนรายนันเองและผู
=
้ ลงทุนรายดังกล่าวได้ แสดงความจํานงเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรและปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดในสัญญาก่อตังทรั
= สต์อย่างครบถ้ วนแล้ ว หรื อ
- เมือผู้จัดการทรัสต์มีเหตุทีเชือได้ ว่าการเข้ าร่ วมลงทุนของผู้ลงทุนรายใด ไม่ว่าจะเป็ นการลงทุนบางส่วนหรื อทัง= หมดจากผู้ลงทุนรายนัน= อาจก่อให้ เกิด
ผลกระทบทางลบอย่างมีนยั ยะสําคัญ หรื ออาจทําให้ 1) PE ทรัสต์ไม่สามารถเข้ าลงทุนหรื อดําเนินการใดๆได้ สําเร็ จ หรื อ 2) ก่อให้ เกิดความเสียงเพิมขึน=
หรื อเป็ นอุปสรรคต่อการลงทุนหรื อการดําเนินการใดๆของ PE ทรัสต์ หรื อ 3) ก่อให้ เกิดหน้ าทีภาระทางภาษี กฎเกณฑ์ทีเกียวข้ องใดๆ ไม่ว่าจะต่อ PE
ทรัสต์ กิจการเป้ าหมายทีจะลงทุน ผู้ลงทุนรายอืนใด หรื อบริ ษัทในเครื อ หรื อ 4) ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่ายเพิมเติมอย่างมีนยั ยะสําคัญ
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย -
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การมี Excused investor เกิดขึน= นี = อาจส่งผลให้ มีการเปลียนแปลงต่อการเรี ยกชําระเงินลงทุนและสัดส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนทีเหลือใน PE ทรัสต์
อย่างไรก็ตาม การเรี ยกชําระเงินลงทุนจะไม่เกินจากจํานวนเงินลงทุนทีตกลงไว้ (Committed capital)


ในช่วงปี แรกๆของการจัดตัง= PE ทรัสต์ มูลค่าทีคาดว่าจะได้ รับจากการจําหน่ายการลงทุน (Realization value) อาจมีมลู ค่าตํากว่ามูลค่าเงินลงทุนเริ มต้ น โดย
อาจมีสาเหตุจากผลกระทบของค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการจัดตังและการดํ
=
าเนินการ อีกทัง= PE ทรัสต์เพิงอยู่ในระยะเริ มต้ นของวงจรการลงทุน การ
ประเมินมูลค่ากิจการทีเข้ าลงทุนจะเป็ นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทีมีอยู่ ในขณะทีมาตรฐานดังกล่าวมุ่งทีจะให้ ข้อมูลทีแท้ จริ งเป็ นธรรมของมูลค่ากิจการ
ทีเข้ าลงทุน ณ เวลาใดเวลาหนึง แต่มลู ค่าตลาดทีแท้ จริ งของการลงทุนประเภท Private Equity จะเกิดขึ =นเมือมีการถอนหรื อจําหน่ายการลงทุนนัน=



PE ทรัสต์ อาจมีการคืนเงินลงทุนทีได้ รับชําระแล้ วแก่ผ้ ลู งทุน หากเงินลงทุนดังกล่าวมิได้ ถกู นําไปใช้ ลงทุนหรื อเงินลงทุนทีได้ รับชําระมามีมลู ค่าเกินกว่าความ
จําเป็ นด้ วยสาเหตุใดก็ตาม โดยจะคืนเงินลงทุน บวกด้ วยดอกเบี =ยทีอัตราเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงศรี ในช่วงเวลาทีมีการคืนเงินหรื อผลประโยชน์อืน
ใดทีเกิดขึน= หักด้ วยค่าใชจ่ายทรัสต์ ภายในระยะเวลาเข้ าลงทุน (Commitment period) การคืนเงินลงทุนนี = อาจส่งผลให้ ผ้ ูลงทุนได้ รับผลตอบแทนตํากว่าที
คาดหวังไว้



PE ทรัสต์ มีการตังเงิ
= นสํารองเพือการบริ หารจัดการ เพือการลงทุนเพิมเติม เพือชําระค่าใช้ จ่ายหรื อภาระผูกพันต่างๆ หรื อเพือวัตถุประสงค์โดยชอบอืนใด และ
กองทุน KFFVPE-UI มีการตังเงิ
= นสํารองเพือชําระค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายหรื อภาระผูกพันต่างๆ การตังสํ
= ารองเหล่านี = จะส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินลงทุน
และกระแสเงินสดทีผู้ลงทุนจะทยอยได้ รับระหว่างอายุกองทุน อาจทําให้ ผ้ ลู งทุนได้ รับผลตอบแทนตํากว่าการไม่มีการตังเงิ
= นสํารอง



PE ทรัสต์อาจนําเงินทีพึงจัดสรรคืนให้ แก่กองทุนไปลงทุนต่อ (Reinvestment) หรื อชําระค่าใช้ จ่ายของ PE ทรัสต์ หรื ออาจใช้ เพือวัตถุประสงค์โดยชอบอืนใด
ดังนัน= กองทุนอาจมิได้ รับชําระคืนเงินต้ นและผลตอบแทนในระยะเวลาและอัตราตามทีคาดหวัง



PE ทรัสต์อาจจัดสรรคืนเงินลงทุนและผลตอบแทนด้ วยหลักทรัพย์อืนทีมิใช่เงินแก่กองทุน เว้ นแต่กองทุนได้ ยืนความประสงค์ต่อผู้จัดการทรัสต์ถึงการรับคืน
เงินลงทุนและผลตอบแทนเป็ นเงินเท่านัน= โดยผู้จดั การทรัสต์จะใช้ ความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการขายหลักทรัพย์ในราคาทีสมเหตุสมผลเพือคืน
เงินให้ แก่ผ้ ลู งทุน และการขายนันจะต้
= องกระทําด้ วยราคาตลาดทียุติธรรม ในกรณีทีขายแก่บคุ คลทีสาม ผู้จดั การทรัสต์จะใช้ ความพยายายอย่างเต็มทีในการ
ขายเพือให้ ได้ ราคาทีดีทีสุดในขณะนัน= แต่ก็มิอาจรับประกันได้ ว่าราคาทีขายได้ จะเป็ นราคาทีดีทีสุด นอกจากนัน= ผู้ลงทุนจะต้ องชําระค่าใช้ จ่ายทีอาจเกิดขึน=
จากการขายหลักทรัพย์นนั =



โอกาสการเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
- กองทุนนี =มีนโยบายลงทุนในหน่วย private equity ของ ฟิ นโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี = ทรัสต์ I ทีมีบริ ษัท กรุงศรี ฟิ นโนเวต จํากัด เป็ นผู้จดั การทรัสต์ ซึง
เป็ นบริ ษัทในเครื อกลุ่มธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) เช่นเดียวกันกับบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด ซึงเป็ นผู้จดั การกองทุนของ
กองทุนนี =
- บริ ษัท กรุ งศรี ฟิ นโนเวต จํากัด ในฐานะผู้จัดการทรัสต์ ของ ฟิ นโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี = ทรัสต์ I อาจมีการลงทุนในกิจการ Startup หรื อหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สินอืนเพือบริ ษัท กรุงศรี ฟิ นโนเวต จํากัด เช่นเดียวกันกับทีบริ ษัท กรุงศรี ฟิ นโนเวต จํากัด ในฐานะผู้จดั การทรัสต์ จะลงทุนในกิจการ Startup
หรื อหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืน เพือ ฟิ นโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี = ทรัสต์ I
- บริ ษัท กรุงศรี ฟิ นโนเวต จํากัด ในฐานะผู้จดั การทรัสต์ อาจมีการลงทุนหรื อทําสัญญาหรื อเข้ าทําธุรกรรมเพือ ฟิ นโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี = ทรัสต์ I ใน
กิจการเป้ าหมาย หรื อกิจการ Startup ทีมีส่วนเกียวข้ องทังทางตรงและทางอ้
=
อมกับผู้จดั การทรัสต์ หรื อบริ ษัทในเครื อกลุ่มธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด
(มหาชน)
- บริ ษัท กรุ งศรี ฟิ นโนเวต จํากัด (ผู้จัดการทรัสต์) อาจมีการลงทุนในกิจการเป้ าหมาย หรื อกิจการ Startup อยู่ก่อนวันปิ ดรับการลงทุน (Warehoused
Investments) ซึงการลงทุนนันอาจมี
=
ลกั ษณะทีสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุนของ ฟิ นโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี = ทรัสต์ I (“PE ทรัสต์”)
และผู้ จั ด การทรั ส ต์ อ าจโอนการลงทุ น ดั ง กล่ า วนั น= มายัง PE ทรั ส ต์ ก่ อ นหรื อ ภายหลัง วัน ปิ ดรั บ การลงทุ น (Closing) และถื อ ว่ า Warehoused
Investments ทีโอนมานีถ= ือเป็ นเงินลงทุนทีได้ รับชําระแล้ วในส่วนของผู้จัดการทรัสต์ มูลค่าของ Warehoused Investments ทีโอนมาจะเท่ากับราคา
ยุติธรรมของ Warehoused Investment บวกด้ วยยอดเงินส่วนเพิมทีกําหนดโดยผู้จัดการทรัสต์ ซึงรวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ =นจากการเข้ า
ซื =อ ถือครอง และการโอนส่วน Warehoused Investment นี =ตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกันจะพึงกระทํา
- ผู้จัดการทรัสต์อาจจัดให้ มีการลงทุนร่ วมในกิจการเป้ าหมายเดียวกับ PE ทรัสต์ แก่ผ้ ูลงทุนรายอืนใดหรื อบุคคลทีสาม (Co-investment) โดยการลงทุน
ร่ วมนีอ= าจกระทําการเข้ าลงทุนหรื อถอนการลงทุนในเวลาเดียวกัน รู ปแบบหรื อวิธีเดียวกันกับ PE ทรัสต์ ผู้ลงทุนร่ วม (Co-investor) จะถูกจัดสรรยอด
ลงทุน ค่าใช้ จ่าย ภาระผูกพันต่างๆ ตามสัดส่วนทีเข้ าลงทุน
- เมือมีกรณีใดกรณีหนึงทีเกิดขึน= ก่อน อันได้ แก่ 1) เมือสิ =นสุดระยะเวลาการเข้ าลงทุน หรื อ 2) เมือเงินทีระดมทุนในสัดส่วนร้ อยละ 80 ได้ ถูกนําไปลงทุน
หรื อถูกเรี ยกชําระเงินลงทุน หรื อถูกสํารองไว้ สําหรับลงทุน ซึงรวมถึงการลงทุนสืบเนืองหรื อสําหรับชําระค่าใช้ จ่ายกองทรัสต์ หรื อ 3) เมือสัดส่วนร้ อยละ
60 ของเงิ น ลงทุน ทัง= หมดได้ ถูก นําไปลงทุน หรื อ 4) เมื อกองทรั ส ต์ ไ ด้ สิน= สุดลง ผู้จัด การทรั สต์อาจรั บค่ าธรรมเนี ยมจากการบริ ห ารจัดการหรื อให้
คําปรึ กษาในรู ปแบบการลงทุนอืนใดหรื อบัญชีใด นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมจัดการจากการเป็ นผู้จัดการทรัสต์ของ PE ทรัสต์ ซึงอาจมีวตั ถุประสงค์
การลงทุนทีทับซ้ อนอย่างมีนยั ยะสําคัญ
- PE ทรัสต์ได้ มีการมอบหมายให้ บริ ษัทในเครื อทีเกียวข้ องเป็ นผู้ประเมินมูลค่ากิจการเป้ าหมายหรื อทรัพย์สินที PE ทรัสต์ลงทุน
- ผู้ให้ บริ การ นายหน้ า นายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ ตัวแทนหรื อผู้ได้ รับการแต่งตังในการให้
=
บริ การใดๆ รวมถึงบุคคลทีเกียวข้ องของผู้ให้ บริ การเหล่านัน= (แต่ละ
ราย เรี ยกว่า “ผู้มีส่วนได้ เสีย”) อาจเข้ ามามีส่วนเกียวข้ องในการลงทุนหรื อกิจกรรมต่างๆของ PE ทรัสต์ หรื อของกองทุน
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย บริษท
ั ***
หลักทรัพยTจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 3

การกระทําดังกล่าวอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ซึงผู้ลงทุนของกองทุนรับทราบและตกลงยินยอมในการกระทําทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ดงั กล่าว และกองทุนไม่สามารถรับรองว่าผลตอบแทนจากการลงทุนของ ฟิ นโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี = ทรัสต์ I จะคล้ ายหรื อเหมือนกับ
ผลตอบแทนของการลงทุนอืนใดทีผู้จัดการทรัสต์เป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิด หรื อทําหน้ าทีเป็ นผู้จัดการทรัสต์ หรื อให้ คําแนะนํา หรื อเป็ นทีปรึ กษา หรื อ
ให้ บริ การอืนใด
- บริ ษัท กรุ งศรี ฟิ นโนเวต จํากัด (KFIN) และ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) (BAY) เป็ นนิติบุคคลแยกจากกัน KFIN มีความเป็ นอิสระในการ
ดําเนินงานและการตัดสินใจทางธุรกิจ ในกรณี ที KFIN มีการลงทุนในบริ ษัทเป้ าหมายทีไปร่ วมลงทุน เป็ นลูกหนีข= อง BAY หรื อมีความเกียวข้ องทัง=
ทางตรงหรื อทางอ้ อม KFIN ในฐานะผู้จัดการทรัสต์ จะพิจารณาตัดสินใจลงทุนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ และจะพิจารณาให้
สอดคล้ องกับนโยบายและวัตถุประสงค์การลงทุนของ PE ทรัสต์ มีราคาทีเหมาะสมสอดคล้ องกับราคาตลาด รวมถึงการทําธุรกรรมดังกล่าวก่อให้ เกิด
ประโยชน์ทีดีทีสุดต่อ PE ทรัสต์ ในสถานการณ์ขณะนัน=
- กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานของบริ ษัทจัดการ อาจมี ก ารลงทุนในกองทุน KFFVPE-UI โดยบริ ษัทจัดการจะมี การควบคุมดูแลการลงทุนของ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานให้ เป็ นไปตามนโยบายและแนวปฏิ บัติการลงทุน เพื อเป็ นทรั พย์ สินของพนักงาน (staff dealing rule) นอกจากนี =
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของผู้จัดการทรัสต์ อาจมีการลงทุนในกอง KFFVPE-UI โดยผู้จัดการการทรัสต์ จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้ าหรื อผู้
ลงทุนเป็ นสําคัญ (putting investors first)
ในกรณีทีจะมีการทําธุรกรรมทีมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ผู้จดั การทรัสต์และ/หรื อบริ ษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ทีดีทีสุดสําหรับผู้ลงทุน หรื อจําเป็ น
และเป็ นประโยชน์ต่อลูกค้ าในสถานการณ์ขณะนัน= และเป็ นการทําธุรกรรมในลักษณะทีเป็ นธรรมเนียมทางการค้ าปกติเสมือนเป็ นการทําธุรกรรมกับบุคคล
ทัวไปทีมิได้ มีความเกียวข้ องกันเป็ นพิเศษ (at arm’s length transactions) โดยการทําธุรกรรมดังกล่าวจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของ
อุตสาหกรรมหรื อเยียงผู้ประกอบวิชาชีพในลักษณะเดียวกันจะพึงกระทํา
ทังนี
= = บริ ษัทจัดการมีการกําหนดนโยบาย ระบบงานและมาตรการป้ องกันและจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ และมีการควบคุมดูแล
ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และบุคลากรของบริ ษัทจัดการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามนโยบาย/ระบบงาน/มาตรการ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด


ด้ วยข้ อจํากัด เงือนไข หรื อสาเหตุอืนใดทางภาษี ทางกฎหมายหรื อกฏเกณฑ์ทีเกียวข้ อง อาจทําให้ ผ้ จู ดั การทรัสต์หรื อกิจการทีเกียวข้ อง มีการจัดตังการลงทุ
=
น
คู่ขนาน (Parallel Vehicle) ด้ วยรู ปแบบใดๆ ให้ แก่ผ้ ูลงทุนรายใด หรื อมีการจัดตัง= วิธีการ โครงสร้ าง ลักษณะการเข้ าลงทุนด้ วยทางเลือกอืน (Alternative
Vehicle) นอกเหนือจาก PE ทรั สต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพือการเข้ าลงทุนในกิจการเป้ าหมายเดียวกับ PE ทรั สต์ การลงทุนผ่านวิธีการลงทุนแบบคู่ขนาน
(Parallel Vehicle) หรื อการลงทุนผ่านวิธีการลงทุนแบบทางเลือกอืนใด (Alternative Vehicle) นี = จะถูกควบคุม บริ หารจัดการโดยผู้จดั การทรัสต์หรื อกิจการที
เกียวข้ อง และเป็ นไปตามเอกสารการจัดตังที
= มีใจความหลักสอดคล้ องกับทรัสต์และสัญญาก่อตังทรั
= สต์ ผู้จัดการทรัสต์จะจัดสรรผลตอบแทน รายได้ รวมถึง
ค่าใช้ จ่าย ภาระผูกพันต่างๆทีเกิดขึ =นจากการลงทุนของ PE ทรัสต์และการลงทุนคู่ขนาน (Parallel Vehicle) และการเข้ าลงทุนด้ วยทางเลือกอืน (Alternative
Vehicle) ตามสัดส่วนการเข้ าลงทุน และเป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการทรัสต์ ทัง= นี = กองทุนไม่สามารถรับรองว่าผลตอบแทนจากการลงทุนของ ฟิ นโนเวน
เจอร์ ไพรเวท อิควิตี = ทรัสต์ I จะคล้ ายหรื อเหมือนกับผลตอบแทนของการลงทุนแบบคู่ขนานหรื อทางเลือกอืน หรื อจะมีการจัดสรรการลงทุนและค่าใช้ จ่ายที
เกิดขึ =นได้ อย่างเท่าเทียม



สัญญาก่อตังทรั
= สต์อาจมีการแก้ ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ซึงเป็ นไปตามข้ อกําหนดเงือนไขทีระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
= สต์ ซึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
กองทุนและผู้ถือหน่วยได้



บลจ. กรุงศรี ในฐานะผู้จดั การกองทุน KFFVPE-UI ไม่ได้ มีส่วนร่วมในการบริ หารจัดการ PE ทรัสต์ โดยการพิจารณาเข้ าลงทุน หรื อถอนการลงทุน การบริ หาร
จัดการในทรัพย์สินใดๆ รวมทัง= การเลิก PE ทรัสต์ จะเป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการทรัสต์ ซึงมีความรู้ ความสามารถ และความเชียวชาญในการลงทุน
Private Equity ทัง= นี = ผู้ลงทุนรับทราบว่า PE ทรัสต์ ไม่รับรองว่าการใช้ วิจารณญาณของผู้จัดการทรัสต์ จะส่งผลให้ การลงทุนของ PE ทรัสต์ สามารถสร้ างผล
กําไรได้
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ส่ วนข้ อมูลสรุ ปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข้ อผูกพัน
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที'ผ้ ูลงทุนจะได้ จากเงินลงทุน
ประเภทโครงการ :

กองทุนรวมทรั พย์ สินทางเลือก ทีลงทุนแบบมีความเสียงทัง= ในและต่างประเทศ สําหรั บผู้ลงทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ
ประเภทรับซื =อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

นโยบายการลงทุน :
1. กองทุนมีนโยบายทีจะเน้ นลงทุนในหน่วย private equity โดยไม่จํากัดอัตราส่วน สามารถมีสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity สูงสุด ร้ อยละ 100
ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุน ผ่านการลงทุนใน PE ทรัสต์
2. PE ทรัสต์ ชือ ฟิ นโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี = ทรัสต์ I ซึงจัดตังขึ
= =นเพือระดมเงินลงทุนแบบจํากัดจํานวนผู้ลงทุนทีมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้ อง
เพือร่วมลงทุนในลักษณะของ Venture Capital (VC) ในกิจการ Start-up ของบริ ษัทเอกชนทีไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทังในและต่
=
างประเทศ และ
เป็ นกิจการ Start-up ทีมีเทคโนโลยีทีเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของอุตสาหกรรมนัน= ๆ ได้ แก่ การเงิน (Financial tech) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
และ ยานยนต์ (Automotive) เป็ นต้ น
3. PE ทรัสต์ดงั กล่าวจัดตังขึ
= น= ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 โดยมีบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
(“MFC”) เป็ นทรัสตี ซึงมีหน้ าทีในการจัดการ PE ทรัสต์ และมีบริ ษัท กรุงศรี ฟิ นโนเวต จํากัด เป็ นผู้จดั การทรัสต์ ซึงทําหน้ าทีในการจัดการลงทุน ทังนี
= = บริ ษัท
กรุ งศรี ฟิ นโนเวต จํากัด เป็ นบริ ษัทร่ วมลงทุน (Corporate Venture Capital : CVC) จัดตัง= ขึน= ในปี พ.ศ. 2560 อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย มีธนาคารกรุ งศรี เป็ นผู้ถือหุ้น 100% บริ ษัท กรุ งศรี ฟิ นโนเวต จํากัด มีประสบการณ์การลงทุนมากกว่า 15 Start-up รวมเงินลงทุนมากกว่า
1,500 ล้ านบาท และนับเป็ นหนึงในสถาบันการเงินทีเป็ นพันธมิตรร่วมงานกับ Start-up มากทีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังเป็ นทียอมรับจาก
หลากหลายสถาบันชันนํ
= า
4. PE ทรั สต์ มีกําหนดเงินเรี ยกลงทุนทัง= หมด (Total Committed Capital) ประมาณ 3,000 ล้ านบาท ทัง= นีอ= าจมีการเปลียนแปลงได้ ขึน= อยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้จัดการทรั สต์ โดย PE ทรั สต์ มีอายุโครงการ 10 ปี และสามารถต่ออายุได้ 2 ครั ง= ๆ ละ 1 ปี หากยังมีทรั พย์ สินใน PE ทรั สต์เหลืออยู่และผู้จัดการทรัสต์
พิจารณาแล้ วเห็นว่าการต่ออายุออกไปจะเป็ นประโยชน์กับผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่า ทัง= นี = อาจเลิกโครงการก่อน 12 ปี ได้ หากผู้จัดการทรัสต์ใช้ ดุลยพินิจเลิก
PE ทรัสต์
5. กองทุนไม่กําหนด minimum committed capital โดยกองทุนจะทยอยลงทุนตามที PE ทรัสต์มีการเรี ยกระดมทุน (Capital call) ซึงแบ่งออกเป็ น z คราวๆ ละ
ประมาณร้ อยละ {| ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรื อเป็ นไปตามระยะเวลาหรื อจํานวนทีผู้จัดการ ทรัสต์กําหนด โดยในระหว่างรอเรี ยกระดมทุนนี =
กองทุนจะลงทุนในตราสารทีมีความเสียงตําและสภาพคล่องสูง เช่น ตราสารภาครัฐ และเงินฝากธนาคาร เป็ นต้ น
6. กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึงหนีก= ึงทุน ตราสารหนีแ= ละ/หรื อเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสาร Basel III หน่วย CIS หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ หรื อกองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REITs) และ/หรื อกองทุนรวมโครงสร้ างพืน= ฐาน ทัง= ในประเทศและ/หรื อ
ต่างประเทศ
7. กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีท= ีมีอันดับความน่าเชือถือตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) ตราสารหนีท= ีไม่ได้ รับการจัดอันดับความ
น่าเชือถือ (Unrated) หรื อตราสารทุนของบริ ษัททีไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
8. บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ= ขายล่วงหน้ าเพือป้ องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงินหรื อไม่ก็ได้ โดยขึน= อยู่กับดุลยพินิจของบริ ษัท
จัดการ ซึงจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื =อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพือป้ องกันความเสียงทีเกียวข้ องกับอัตราแลกเปลียนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศที
อาจเกิดขึน= ได้ จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ อย่างไรก็ดี กรณีกองทุนมีสดั ส่วนการลงทุนในสัญญาซื =อขาย
ล่วงหน้ าเพือป้ องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเกินมูลค่าความเสียงทีมีอยู่ อาจเนืองจากการไม่ได้ รับทราบข้ อมูลการลงทุนในทันที หรื อสาเหตุอืนใดที
อยู่นอกเหนือการควบคุม โดยมิได้ มีวตั ถุประสงค์เพือหาผลตอบแทน บริ ษัทจัดการจะดําเนินการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในสัญญาซื =อขายล่วงหน้ าโดยพลัน
นับแต่วนั ทีรับทราบข้ อมูล เพือประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
9. กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีมีสญ
ั ญาซื =อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Notes)
10. กองทุนจะไม่ทําธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ทีไม่มีอยู่ในครอบครอง (Short Sale) การขายโดยมีสญ
ั ญาซื =อคืน (Repurchase Agreement) และการกู้ยืม เว้ น
แต่การกู้ยืมและ repo เพือการบริ หารสภาพคล่องของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดเท่านัน=
11. ส่วนทีเหลืออาจจะลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืน หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอืนทัง= ในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ ตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ ลงทุนได้
12. กองทุนมีประมาณการผลตอบแทนภายใต้ สถานการณ์เชิงลบอย่างมากทีสุด (worst case scenario) จากการที PE ทรั สต์ มีการลงทุนในสัญญาซื =อขาย
ล่วงหน้ า (derivatives) เพือเพิมประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน ไม่เกินร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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บริษท
ั ***
หลักทรัพยTจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 5

โครงสร้ างของ PE ทรัสต์

สรุ ปข้ อมูลสําคัญที'ผ้ ูลงทุนควรทราบเกี'ยวกับ PE ทรั สต์ : ฟิ นโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี / ทรั สต์ I
ชื'อ PE ทรั สต์

ฟิ นโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี = ทรัสต์ I

ประเภทของกองทรั สต์

กองทรัสต์เพือกิจการเงินร่วมลงทุน (PE Trust)

อายุ PE ทรั สต์

10 ปี และต่ออายุได้ อีก 2 ครัง= ๆ ละ 1 ปี หากยังมีทรัพย์สินใน PE ทรัสต์เหลืออยู่และผู้จดั การทรัสต์พิจารณาแล้ ว
เห็นว่าการต่ออายุออกไปจะเป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่า

ผู้จัดการทรั สต์

บริ ษัท กรุงศรี ฟิ นโนเวต จํากัด

บริษัท กรุ งศรี ฟิ นโนเวต จํากัด
(“กรุ งศรี ฟิ นโนเวต”)

จัดตังขึ
= =นในปี พ.ศ. 2560 เป็ นบริ ษัทร่วมลงทุน (Corporate Venture Capital : CVC) ในเครื อกรุงศรี ซึงมีพนั ธกิจ
สําคัญในการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ ทอัพ (Start-up) ด้ านฟิ นเทคและเทคโนโลยีทีเกียวข้ องด้ านการธนาคารทัง= ใน
ประเทศไทยและประเทศอืนๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพือเติบโตไปยังเป้ าหมายทีวางไว้ ผ่านกิจกรรม
หลัก ได้ แก่ การลงทุนเพือสร้ างธุรกิจสตาร์ ทอัพใหม่ๆ และโครงการบ่มเพาะธุรกิจ Start-up ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์
และการร่วมลงทุน โดยได้ รับการสนับสนุนและความร่วมมือมือจากหน่วยงานต่างๆ ของกรุงศรี
กรุ งศรี ฟิ นโนเวต มีประสบการณ์การลงทุนมานานกว่า 4 ปี ในกว่า 15 กิจการ Start-up รวมเงินลงทุนมากกว่า
1,500 ล้ านบาท และยังเป็ นสถาบันการเงินทีเป็ นพันธมิตรร่วมงานกับ Start-up จํานวนมากทีสุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มากกว่า 63 บริ ษัท กว่า 106 โครงการ และส่งเสริ มการทํางานด้ านนวัตกรรมของกรุ งศรี และ
บริ ษัทในเครื อมากกว่า 37 หน่วยธุรกิจ ประกอบกับความแข็งแกร่ งของกรุ งศรี และมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล
กรุ๊ ป (MUFG) ซึงเป็ นหนึงในกลุ่มสถาบันทางการเงินชัน= นําระดับโลก อีกทัง= MUFG มีเครื อข่ายทีแข็งแกร่ งซึง
สามารถสร้ างความสําเร็ จและการเติบโตทีเข้ มแข็งให้ กบั กองทุน

ทรั สตี

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ การลงทุน

ทรัสต์จัดตังขึ
= น= เพือระดมเงินลงทุนแบบจํากัดจํานวนผู้ลงทุนทีมีคุณสมบัติเป็ นไปตามเกณฑ์ทีเกียวข้ อง เพือร่ วม
ลงทุนในลักษณะของ Venture Capital (VC) ในกิจการ Start-up ของบริ ษัทเอกชนทีไม่ได้ จดทะเบียนในตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ ทั ง= ในและต่ า งประเทศ โดยเป็ นกิ จ การ Start-up ที มี เ ทคโนโลยี ที เป็ นเอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะของ
อุต สาหกรรมนั น= ๆ ได้ แ ก่ การเงิ น (Financial tech) พาณิ ชย์ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Commerce) และ ยานยนต์
(Automotive) เป็ นต้ น

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย -
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นโยบายการลงทุน

1. ลงทุนในตราสารทุน ตราสารทีเกียวข้ องกับตราสารทุน และเงินกู้แปลงสภาพ (Convertible Debt)
2. เน้ นลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกิจ ได้ เเก่ เทคโนโลยีทีเกียวข้ องกับการเงิน (Financial tech) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ECommerce) และยานยนต์ (Automotive) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิ ลลิปปิ นส์
สิงคโปร์ เวียดนาม
3. เงินลงทุนทีได้ รับชําระแล้ วจากผู้ลงทุน (Capital Contribution) ซึงยังไม่ได้ นําไปลงทุนในกิจการ Start-up อาจ
นําไปลงทุนชัวคราว (Temporary Investments) ในสินทรั พย์ สภาพคล่องระยะสัน= เพือรอการลงทุนในกิจการ
Start-up และ/หรื อเพือใช้ ชําระค่าธรรมเนียมใดๆ หนีส= ิน= ค่าใช้ จ่ายอืนๆ หรื ออาจนําไปจัดสรรคืนให้ กับผู้ลงทุน
หากเงินดังกล่าวไม่ได้ ถกู นําไปใช้ ลงทุน โดยให้ เป็ นไปตามดุลพินิจของผู้จดั การทรัสต์
ทัง= นี = กองทรัสต์อาจลงทุนในสัญญาซือ= ขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพือเพิมประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) โดยมีอตั ราส่วนการลงทุนสูงสุดไม่เกิน {% ของ NAV และเพือป้ องกันความ
เสียงจากอัตราแลกเปลียนเงิน โดยขึน= อยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการทรัสต์ และไม่มีการกู้ยืม เว้ นแต่การกู้ยืมเพือ
การบริ หารสภาพคล่องของกองทรัสต์ ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
4. การลงทุนชัวคราว (Temporary Investments) ข้ างต้ น ได้ แก่ เงินลงทุนในสินทรั พย์ ต่อไปนี = (ก) เงินสดหรื อ
รายการเที ย บเท่ า เงิ น สด (ข) หลัก ทรั พ ย์ ใ นความต้ อ งการของตลาดที แสดงถึ ง ความเป็ นเจ้ า หนี โ= ดยตรง
(Marketable Direct Obligations) ซึงออกหรื อคํา= ประกันอย่างไม่มีเงือนไขโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ หรื อ
ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ทีมีอายุไม่เกินหนึงปี นับจากวันทีได้ มาซึงหลักทรัพย์ดงั กล่าว (ค) ตราสารในตลาดเงิน
ตราสารพาณิชย์ หรื อตราสารหนีร= ะยะสัน= อืน ๆ ซึง ณ วันทีกองทรั สต์เข้ าลงทุน มีอันดับความน่าเชือถืออยู่ใน
อั น ดั บ สู ง สุ ด สองอั น ดั บ แรก จากการจั ด อั น ดั บ โดย Standard & Poor's Ratings Services หรื อ Moody's
Investors Services, Inc. หรื อผู้รับ ช่ ว งของสถาบัน จัดอัน ดับดังกล่ าว (หรื อสถาบันจัดอัน ดับ ความน่า เชื อถือ
ระหว่างประเทศอืนใด) หรื อหน่วยงานทีได้ รับใบอนุญาตให้ ดําเนินธุรกิจเป็ นสถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือใน
ประเทศทีมีการออกตราสารดังกล่าว (ง) บัญชีเงินฝากในธนาคารหรื อสถาบันการเงินอืน ๆ ทีมีภาระดอกเบี =ย (จ)
กองทุนรวมตลาดเงิน และ (ฉ) บัตรเงินฝากทีมีอายุไม่เกินหนึงปี นับจากวันทีได้ มาซึงบัตรเงินฝากดังกล่าวซึงออก
โดยธนาคารพาณิชย์ทีน่าเชือถือ

นโยบายการลงทุน (ต่ อ)

5. ผู้จดั การทรัสต์หรื อบริ ษัทในเครื ออาจมีการลงทุนในกิจการเป้ าหมายอยู่ก่อนวันปิ ดรับการลงทุน (Warehoused
Investments) ซึงการลงทุนนัน= อาจมีลักษณะทีสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ การลงทุนของ PE ทรัสต์
ผู้จัดการทรัสต์อาจโอนการลงทุนดังกล่าวนัน= มายัง PE ทรัสต์ภายหลังวันปิ ดรับการลงทุน (Closing) และถือว่า
Warehoused Investments ทีโอนมานีถ= ือเป็ นเงินลงทุนทีได้ รับชําระแล้ วในส่วนของผู้จัดการทรั สต์ มูลค่าของ
Warehoused Investments ทีโอนมาจะเท่ากับราคายุติธรรมของ Warehoused Investment บวกด้ วยยอดเงิน
ส่วนเพิมทีกําหนดโดยผู้จดั การทรัสต์ ซึงรวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ =นจากการเข้ าซื =อ ถือครอง และการ
โอนส่วน Warehoused Investment นี =ตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของอุตสาหกรรมทีมีอยู่
6. PE ทรัสต์อาจมีการลงทุนในตราสารใดๆ อาทิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ทีออกโดยกิจการเป้ าหมายหรื อบริ ษัทใน
เครื อ ของกิ จ การเป้ าหมายเป็ นการชั วคราวเพื อจองหรื อ รอการเข้ า ลงทุ น (Bridge Investment) ในกิ จ การ
เป้ าหมาย หากการเข้ าลงทุนชัวคราวดังกล่าวไม่ได้ รับการชําระคืนภายใน 12 เดือนนับแต่วนั เข้ าลงทุน จะถือว่า
Bridge Investment นี =เป็ นส่วนหนึงของพอร์ ตการลงทุนของ PE ทรัสต์
7. PE ทรัสต์อาจลงทุนในตราสาร/สินทรัพย์อืนใด นอกเหนือจากทีระบุไว้ ซึงรวมถึงตราสาร/สินทรัพย์ทีไม่ได้ อยู่มี
อยู่ ณ วันทีของหนังสือชี =ชวนฉบับนี = แต่อยู่ภายใต้ วตั ถุประสงค์และนโยบายการลงทุน

การกู้ยืม

PE ทรั ส ต์ ไม่ มี ก ารเพิ มสถานะการลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ใ ห้ มี มู ล ค่ า สูง กว่ า มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ข อง PE ทรั ส ต์
(Leverage) และ/หรื อทําธุรกรรมการกู้ยืม

ประเทศที'ลงทุน

เน้ นลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิ ลลิปปิ นส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ทังนี
= =จะลงทุน
ในต่างประเทศสูงสุดไม่เกิน 79% ของ NAV

รู ปแบบ (ธีม) การลงทุน

● ลงทุนเชิงกลยุทธ์ (สัดส่วน 60%)
● ลงทุนเพือเน้ นสร้ างผลตอบแทน (สัดส่วน 20%)
● ลงทุนเพือเทคโนโลยีอนาคต (สัดส่วน 20%)

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย -
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ประเภทธุรกิจที'ลงทุน

เน้ นลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกิจ ได้ เเก่
1. เทคโนโลยีทีเกียวข้ องกับการเงิน (Financial tech) สัดส่วน 40%
2. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) สัดส่วน 30%
3. ยานยนต์ (Automotive) สัดส่วน 30%

ระดับของ Start-up ที'ลงทุน

Start-up ระดับ Series A* ขึ =นไป เพือนําไปใช้ พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ ขยายฐานลูกค้ า สร้ างฐานข้ อมูล รวมถึงการปรับ
ธุรกิจให้ เข้ ากับตลาดทีใหญ่มากขึ =นกว่าเดิม
*Start-up ระดับ Series A หมายถึง รอบการลงทุน A ซึงเป็ นช่วงทีธุรกิจของ Start-up เป็ นทีรู้จกั แล้ ว จึงต้ องการที
จะออกผลิตภัณฑ์ หรื อขยายฐานลูกค้ าทีใหญ่ขึน= หรื อจะขยายตัวไปสู่ตลาดใหม่ รวมถึงการปรั บรู ปแบบทางธุรกิจ
เพือให้ เหมาะกับตลาดทีกว้ างขึ =น

ประมาณการณ์ จาํ นวนกิจการ
เป้าหมาย

15-25 กิจการ

คาดการณ์ การจัดสรรเงินลงทุน

เป็ นการลงทุนครัง= แรกใน Start-up รายนัน= ๆ ประมาณ 60-70% และเป็ นการลงทุนสืบเนืองจาก Start-up ทีอาจ
เคยลงทุนไปแล้ ว ประมาณ 30-40%

อื'นๆ

PE ทรัสต์อาจมีการปรับเปลียนประเทศ รู ปแบบการลงทุน ประเภทธุรกิจการลงทุน ระดับของ Start-up ทีลงทุน
จํานวนกิจการเป้ าหมาย การจัดสรรเงินลงทุน รวมถึงกลยุทธ์ การลงทุนอืนใดทีไม่ได้ อยู่มีอยู่ ณ วันทีของหนังสือ
ชี =ชวนฉบับนี = โดยขึ =นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การทรัสต์

การจัดสรรผลตอบแทนและการชําระคืนของ PE ทรั สต์
เงินลงทุนและผลตอบแทนที PE ทรัสต์ได้ รับระหว่างไตรมาสใดๆ จะถูกจัดสรรภายใน 90 วันนับจากสิ =นไตรมาสนัน= (ตามปฏิทิน) ทังนี
= = ผู้จดั การทรัสต์สามารถ
พิจารณาเลือนการจัดสรรผลตอบแทนในไตรมาสถัดไป ไม่ว่าจะบางส่วนหรื อทังหมดของเงิ
=
นคืนจากการลงทุนนี = โดยการจ่ายเงินจะตกในไตรมาสถัดจากการ
พิจารณาจัดสรรเงินลงทุน
ผู้จดั การทรัสต์จะเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรเงินผลตอบแทนที PE ทรัสต์ได้ รับให้ กบั กองทุนตามสัดส่วน โดยเรี ยงลําดับ ดังนี =
1. ชําระเงินคืนเงินลงทุนให้ แก่กองทุนจนกว่าจํานวนเงินสะสม (Cumulative distributions) ทีกองทุนได้ รับเท่ากับจํานวนเงินลงทุนทังหมดที
=
กองทุนได้ ลงทุนใน
PE ทรัสต์ (Capital commitment)
2. เมือชําระเงินคืนตามลําดับที 1 ครบแล้ ว หากมีผลตอบแทนส่วนเกิน จะจัดสรรผลตอบแทนส่วนเกินดังกล่าวให้ แก่กองทุนจนกว่าเงินสะสมทีกองทุนได้ รับ
(Cumulative distributions) เท่ากับผลตอบแทนคาดหวัง (Preferred return) ทีอัตราร้ อยละ 8 ต่อปี
3. เมือจัดสรรครบตามลําดับที 2 แล้ ว หากยังมีผลตอบแทนส่วนเกิน จะจัดสรรผลตอบแทนส่วนเกินให้ แก่ผ้ จู ดั การทรัสต์จนกว่าผู้จดั การทรัสต์จะได้ รับส่วนแบ่ง
กําไรจากการลงทุน (Carried interest) เท่ากับร้ อยละ 20 ของผลรวมของจํานวนเงินทีจัดสรรให้ แก่กองทุนตามลําดับที 2 กับจํานวนเงินทีจัดสรรให้ กบั กองทุน
ตามข้ อ 3 นี =
4. เมือจัดสรรครบตามลําดับที 3 แล้ ว หากยังมีผลตอบแทนส่วนเกิน จะจัดสรรในส่วนทีเหลือในอัตราร้ อยละ 20 ให้ กบั ผู้จดั การทรัสต์ และในอัตราร้ อยละ 80
ให้ กบั กองทุน
จํานวนเงินทีผู้จดั การทรัสต์ได้ รับตามลําดับที 3 และ 4 จะเรี ยกรวมกันว่า ส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุน (Carried interest)
ทัง= นี = เมือ PE ทรัสต์สามารถจัดสรรเงินต้ นคืนแก่ผ้ ลู งทุนจนครบ รวมถึงสามารถคืนผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ูลงทุนจนเกินกว่าร้ อยละ 8 ตามทีกําหนดไว้ แล้ ว และมีส่วนแบ่ง
กําไรทีจ่ายให้ แก่ผ้ ูจัดการทรั สต์ (carried interest) แล้ ว PE ทรั สต์จะไม่มีการเรี ยกคืน (clawback) ส่วนแบ่งกําไรทีได้ แบ่งให้ กับผู้จัดการทรั สต์ดงั กล่าว ถึงแม้ ว่าใน
ภายหลัง ผู้จดั การทรัสต์อาจถอนการลงทุนหรื อจําหน่าย Start-up ทีเหลืออยู่ออกไปด้ วยราคาทีตํากว่ามูลค่าต้ นทุนทีได้ มาซึง Start-up รายนัน= ๆ ก็ตาม

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย -
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ตัวอย่ างขัน/ ตอนการจัดสรรผลตอบแทนและการชําระเงินคืนของ PE ทรั สต์
 กองทุน KFFVPE-UI ลงทุนใน PE ทรัสต์ เป็ นจํานวนเงิน 100 ล้ านบาท
 PE ทรัสต์ทะยอยจ่ายคืนเงินต้ นและผลตอบแทนตลอดอายุกองทุน เป็ นจํานวนทังสิ
= =น 287.63 ล้ านบาท
วันที

ครั งที

กระแส
เงินสด
(ล้ านบาท)

IRR

ผู้ได้ รับการจัดสรร
กองทุน
ผู้จัดการ
KFFVPE-UI
ทรั สต์
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

30 พ.ย. 64
1 ธ.ค. 68
10 มี.ค. 69
1 ก.ค. 70
20 ต.ค. 70
12 เม.ย. 71

0
1
2
3
4
5

(100.00)
20.00
30.00
40.00
10.00
17.00

-33.09%
-15.32%
-2.17%
0.00%
3.12%

20.00
30.00
40.00
10.00
17.00

-

15 มิ.ย. 71

6

34.63

8.00%

34.63

-

5 ก.พ. 72

7

10.00

9.11%

-

10.00

10 มี.ค. 72

8

50.00

13.61%

-

2.91

37.67

9.42

11 พ.ค. 72

9

35.00

16.05%

28.00

7.00

4 ส.ค. 72

10

40.00

18.35%

32.00

8.00

1 ต.ค. 72

11

1.00

18.40%

0.80

0.20

หมายเหตุ

เงินลงทุนใน Finnoventure Private Equity Trust I
กองทุน KFFVPE-UI ได้ รับคืนเงินต้ น
กองทุน KFFVPE-UI ได้ รับคืนเงินต้ น
กองทุน KFFVPE-UI ได้ รับคืนเงินต้ น
กองทุน KFFVPE-UI ได้ รับคืนเงินต้ นครบ 100 ล้ านบาท
กองทุน KFFVPE-UI ได้ รับการจัดสรรผลตอบแทนตาม
สัดส่วนที%ลงทุนจนกว่า IRR จะมากกว่าอัตราร้ อยละ 8
จึงจะเริ% มแบ่งส่วนแบ่งกําไรให้ ผ้ จู ดั การ ทรัสต์
งวดนี , IRR ยังไม่ถึงร้ อยละ 8 กองทุน KFFVPE-UI จึงได้ รับ
จัดสรรผลตอบแทนทังหมด
,
กองทุน KFFVPE-UI ได้ รับการจัดสรรผลตอบแทนตาม
สัดส่วนที%ลงทุนจนกว่า IRR จะมากกว่าอัตราร้ อยละ 8
จึงจะเริ% มแบ่งส่วนแบ่งกําไรให้ ผ้ จู ดั การ ทรัสต์
งวดนี , IRR ยังไม่เกินร้ อยละ 8 กองทุน KFFVPE-UI จึงได้ รับ
จัดสรรผลตอบแทนทังหมด
,
งวดนี , IRR เกินร้ อยละ 8
ผู้จดั การทรัสต์ จะได้ รับส่วนแบ่งกําไรในอัตราร้ อยละ
20% โดยเริ% ม Catch up ให้ เท่ากับ 20% ของ
ผลตอบแทนที%ได้ จ่ายให้ กบั กองทุน KFFVPE-UI แล้ วใน
งวดที% 5 และ 6
งวดที% 5 จํานวน 17 ล้ านบาท บวกกับงวดที% 6 จํานวน
34.63 ล้ านบาท รวมทัง, สิ ,น 51.63 ล้ านบาท ซึ%งจ่ายให้ แก่
กองทุน KFFVPE-UI ไปแล้ วทังหมด
,
คิดเป็ นส่วนแบ่งกําไร
ร้ อยละ 80 ดังนันส่
, วนแบ่งกําไรอีกร้ อยละ 20 สําหรับ
ผู้จดั การทรัสต์จะเท่ากับ 12.91 ล้ านบาท (20%/80% คูณ
กับ 51.63 ล้ านบาท)
ดังนัน, เงินจัดสรรผลตอบแทนในงวดนี , จึงจ่ายให้ แก่
ผู้จดั การทรัสต์ทงหมด
ั,
10 ล้ านบาท ซึ%งยังตํ%ากว่ายอดที%ต้อง
จัดสรรส่วนแบ่งกําไรทังสิ
, ,น 12.91 ล้ านบาท
ผู้จดั การทรัสต์ ได้ รับจัดสรรส่วนแบ่งผลตอบแทนที%ยงั
ขาดอยู่ 2.91 ล้ านบาท
จากนัน, แบ่งส่วนแบ่งกําไรระหว่างกองทุน KFFVPE-UI
และผู้จดั การทรัสต์ในอัตราส่วน 80:20
แบ่งส่วนแบ่งกําไรระหว่างกองทุน KFFVPE-UI และ
ผู้จดั การทรัสต์ในอัตราส่วน 80:20
แบ่งส่วนแบ่งกําไรระหว่างกองทุน KFFVPE-UI และ
ผู้จดั การทรัสต์ในอัตราส่วน 80:20
แบ่งส่วนแบ่งกําไรระหว่างกองทุน KFFVPE-UI และ
ผู้จดั การทรัสต์ในอัตราส่วน 80:20

สรุ ปเงินทีได้ จัดสรรคืนตังแต่ งวดที 1 ถึง 11
= =น 250.10 ล้ านบาท โดยเป็ นเงินต้ น 100 ล้ านบาท และส่วนแบ่งกําไร 150.10 ล้ านบาท
 กองทุน KFFVPE-UI ได้ รับจัดสรรเงินคืนทังสิ
 ผู้จดั การทรัสต์ ได้ ส่วนแบ่งกําไรทังสิ
= =น 37.53 ล้ านบาท

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย -
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หมายเหตุ


IRR (Internal rate of return) คือ อัตราผลตอบแทนทีคํานวณจากกระแสเงินสดทีจ่ายให้ กบั และได้ รับจาก PE ทรัสต์



ผลตอบแทนคาดหวัง (Preferred return หรื อ Hurdle rate) อัตราร้ อยละ 8 ต่อปี โดยคํานวณรายวันและทบต้ นรายปี



เงินสํารองเพือกันไว้ สําหรับการบริ หารจัดการ PE ทรัสต์เพือวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพือการลงทุนเพิมเติม เพือชําระค่าใช้ จ่ายหรื อภาระผูกพันใดๆ หรื ออาจ
ใช้ เพือวัตถุประสงค์โดยชอบอืนใด รวมถึงเงินสํารองเพือกันไว้ สําหรับค่าใช้ จ่ายหรื อภาระผูกพันอืนในของกองทุน KFFVPE-UI อาจส่งผลต่อกระแสเงินสดที
ผู้ลงทุนจะทยอยได้ รับระหว่างอายุกองทุน และทําให้ ผ้ ลู งทุนได้ รับผลตอบแทนตํากว่ากรณีไม่มีการตังสํ
= ารองไว้



ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทีเกิดกับ PE ทรัสต์ รวมถึงส่วนแบ่งกําไรให้ กบั ผู้จดั การทรัสต์ และค่าธรรมเนียมทีเรี ยกเก็บจากกองทุน KFFVPE-UI ย่อมส่งผล
ต่อผลตอบแทนของกองทุนให้ ลดลงได้



PE ทรัสต์จะไม่มีการเรี ยกคืนเงินทีได้ จ่ายออกไปแล้ วให้ แก่กองทุนเพือนําไปลงทุนต่อหรื อเพือวัตถุประสงค์อืนใดโดยชอบ



ตัวเลขและข้ อมูลนี = เป็ นเพียงตัวอย่างการคํานวณเพือประกอบการอธิบายการจัดสรรผลตอบแทนและการชําระเงินคืนเท่านัน= มิได้ เป็ นการรับประกันว่าเป็ นผล
การดําเนินงานที PE ทรัสต์จะสามารถทําได้ และไม่ใช่ผลตอบแทนทีผู้ลงทุนจะได้ รับจริ ง

ผลกระทบทางลบที'มากที'สุดจากการลงทุน (Worst case scenario)
กรณีกิจการที PE ทรัสต์ร่วมลงทุนไม่ประสบความสําเร็ จ ขาดทุนหรื อล้ มละลาย ผู้จดั การทรัสต์ไม่สามารถจําหน่ายหรื อถอนการลงทุนในหลักทรัพย์ทงหมดได้
ั=
ใน
ราคาทีต้ องการและในระยะเวลาทีต้ องการ ทําให้ กองทุน KFFVPE-UI มีผลขาดทุนจนไม่สามารถคืนเงินลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของ PE ทรั สต์ : ฟิ นโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี / ทรั สต์ I
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(รวมค่าธรรมเนียมทรัสตี)

2. ส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุน (Carried Interest)

3. ค่าใช้ จ่ายกองทรัสต์

4. ค่าธรรมเนียมองค์กร (Organizational Fee)
5. ค่าใช้ จ่ายในการเข้ าลงทุน (Portfolio Investment Expenses)

6. ค่าธรรมเนียมทรัสตี (รวมค่าธรรมเนียมของผู้รับฝากทรัพย์สิน
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนของกองทรัสต์แล้ ว แต่ยงั ไม่รวม
ภาษี ทีเกียวข้ อง และค่าใช้ จ่ายอืน เช่น ค่าเดินทาง ค่าทีพัก อืนๆ
เพือเยียมชมกิจการร่วมลงทุน ค่าใช้ จ่ายด้ านกฏหมาย ซึงจะเรี ยก
เก็บตามทีเกิดขึ =นจริ ง
ค่าธรรมเนียมทรัสตี จะถูกเก็บรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ

ปี ที 1-5 : 2.50% ต่อปี ของเงินเรี ยกลงทุนทังหมด
=
(Total commitment)
ปี ที 6 เป็ นต้ นไป : 2% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยไม่รวมกําไรหรื อขาดทุนทียังไม่
รับรู้ในรอบปี บัญชีก่อนหน้ า หรื อ 20 ล้ านบาท แล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ จะชําระให้ แก่ผ้ ูจัดการทรั ส ต์เป็ นรายไตรมาสโดยเรี ยกเก็ บ
ล่วงหน้ า
เมือ PE ทรัสต์ได้ รับผลตอบแทนทีคาดหวัง (Preferred return หรื อ Hurdle rate) จาก
การลงทุนในกิจการ Start-up ตังแต่
= 8% ขึ =นไป ผู้จดั การทรัสต์จะได้ รับส่วนแบ่งกําไรใน
อัตรา 20% ของกําไรส่วนเกินทุน
ค่าใช้ จ่ายในการปฏิบตั ิงาน อาทิ การได้ มา การถือครองหรื อการขายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี หรื อทีปรึกษา หรื อการ
ประเมินมูลค่า ค่าใช้ จ่ายในการชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมทีจ่ายให้ แก่หน่วยงานรัฐ ค่า
นายหน้ า ค่าคอมมิชชันในการซื =อขายหลักทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายในการจัดประชุม เช่น
จัดเตรี ยมเอกสาร สถานที วิทยากร ค่าใข้ จ่ายในการจัดทํางบการเงิน รายงานทางภาษี
หรื อรายงานต่างๆ ค่าธรรมเนียมทีจ่ายแก่ธนาคารในการจ่าย รับ การโอนเงิน การ
แลกเปลียนเงินสกุลต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมทีเกียวข้ องกับการฟ้องร้ อง ค่าประกันต่อ
ความเสียหายทีเกิดขึ =นกับทรัสต์หรื อบุคคลทีเกียวข้ อง รวมถึงค่าธรรมเนียมอืนใด และ
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ โดยค่าใช้ จ่ายกองทรัสต์นี = จะไม่เกิน 3 ล้ านบาทต่อปี
ค่าธรรมเนียมองค์กร ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายในการจัดตัง= การจดทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าอาหาร
และทีพัก รวมถึงค่าใช้ จ่ายอืนใดทีเกียวข้ องกับการจัดตังทรั
= สต์ โดยจะไม่เกิน 5 ล้ านบาท
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่าย เพือใช้ ในการสืบค้ น ประเมิน สอบทาน การขอคําปรึกษาจาก
ผู้เชียวชาญเฉพาะด้ าน ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ค่าทีพัก ค่าอาหาร และค่าใช้ จ่ายอืนใด
เพือให้ ได้ มาซึงข้ อมูล การเข้ าลงทุน การบริ หารจัดการ การถือครอง การควบคุม หรื อการ
จําหน่าย ถอนการลงทุน โดยค่าใช้ จ่ายนี = จะไม่เกินร้ อยละ 5 ต่อการเข้ าหรื อถอนการ
ลงทุนในแต่ละครัง=
ปี ที 1-4 : 0.35% ต่อปี ของเงินลงทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ (Total capital
contributions)
ปี ที 5 : 0.30% ต่อปี ของเงินลงทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ (Total capital
contributions)
ปี ที 6-7 : 0.30% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยไม่รวมกําไรหรื อขาดทุนทียังไม่รับรู้
ในรอบปี บัญชีก่อนหน้ า
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ปี ที 8 เป็ นต้ นไป : 0.35% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยไม่รวมกําไรหรื อขาดทุนทียัง
ไม่รับรู้ในรอบปี บัญชีก่อนหน้ า
ค่าธรรมเนียมขันตํ
= า 2 ล้ านบาทต่อปี
* PE ทรัสต์ อาจเพิมเติมหรื อเปลียนแปลงการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของทรัสต์ได้

ผลตอบแทนที'ผ้ ูลงทุน
จะได้ จากเงินลงทุน :

โอกาสที จะได้ รับ จากผลกํ าไรส่วนเกิ น (Capital Gain) อัน เนื องมาจากมูลค่าทีเพิ มขึน= ของหลักทรั พย์ หรื อตราสารที
กองทุนเข้ าไปลงทุน โดยจะได้ รับเมือมีการขายคืนหน่วยลงทุน ทัง= นี = ผู้ลงทุนทีเป็ นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษี จาก
กําไรส่วนเกินดังกล่าว
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คําถามและคําตอบเกี'ยวกับกองทุนรวม
1. ลักษณะที'สําคัญของกองทุน
 มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
- กองทุนนี =เป็ นกองทุนสําหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านัน= และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
 กองทุนรวมนี =มีจํานวนเงินทุนโครงการ (Fund Size) ล่าสุด เท่าใด
- 2,000 ล้ านบาท โดยในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง= แรก บริ ษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้ อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนโครงการ ทัง= นี = หากบริ ษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option)
แต่ไม่เต็มจํานวนทีเพิมอีกร้ อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนโครงการ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะดําเนินการปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนและดําเนินการ
จดทะเบียนกองทรั พย์ สินเป็ นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิน= สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั ง= แรกได้ โดยไม่ต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้ า
 กองทุนรวมนี =เหมาะสมทีจะเป็ นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด
- เหมาะสมสําหรับเงินลงทุนของผู้มีเงินออมทีสามารถลงทุนได้ เป็ นระยะเวลาประมาณ 12 ปี และต้ องการมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนทีสูงกว่าการลงทุนใน
ตราสารหนี =ทัวไป
 ปั จจัยใดทีมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
- ผลการดําเนินงานของ PE ทรัสต์ - ฟิ นโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี = ทรัสต์ I
- ปั จจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศทีลงทุน
- กองทุนนี =มีสภาพคล่องจํากัด เนืองจากเป็ นกองทุนทีไม่เปิ ดให้ ซื =อขายแบบกองทุนเปิ ดทัวไป โดยกองทุนมีการรับซื =อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเท่านัน=
 กองทุนรวมนี =เป็ นกองทุนรวมทีมีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมทีมุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรื อไม่ อย่างไร
- ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนและไม่ค้ มุ ครองเงินต้ น
 กองทุนรวมนี =มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
- วันทีสิ =นสุดรอบบัญชีคือ วันที 31 มีนาคม ของทุกปี
2. ข้ อกําหนดในการซือ/ ขายและโอนหน่ วยลงทุน
 กองทุนรวมนี =มีวิธีการขายและรับซื =อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
(1) วิธีการขายหน่ วยลงทุน
(1.1) การเปิ ดบัญชีกองทุน
(1.1.1) การเปิ ดบัญชีกองทุนผ่ านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ/ คืนหน่ วยลงทุน
สําหรับผู้ทีไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ ผู้จองซื =อจะต้ องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการ เพือประโยชน์
ในการติดต่อทํารายการซื =อ ขาย และสับเปลียนหน่วยลงทุน โดยผู้จองซื =อต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ในคําขอเปิ ดบัญชี
กองทุนอย่างถูกต้ องครบถ้ วนและตามความเป็ นจริ ง พร้ อมทังแนบเอกสารประกอบการเปิ
=
ดบัญชี ดังนี =
เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
กรณีบุคคลธรรมดา
ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึงลงนามรับรองความถูกต้ อง
หรื อเอกสารอืนใดทีบริ ษัทจัดการกําหนดเพิมเติม

กรณีนิติบุคคล
ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ข) สําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
ค) ตัวอย่างลายมือชือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและหรื อ
ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและเงือนไขการลงนาม
ง) สํ า เนาบัต รประจํ า ตัว ประชาชนของผู้มีอํา นาจลงนาม
แทนนิติบคุ คล
จ) หนังสื อมอบอํ า นาจในกรณี ผ้ ูมีอํา นาจลงนามแทนนิติ
บุ ค คลไม่ ไ ด้ เ ป็ นกรรมการผู้ มี อํ า นาจลงนามที ระบุใ น
หนังสื อรั บ รองกระทรวงพาณิชย์ ซึงเอกสารดังกล่าวมี
การลงนามรับรองความถูกต้ อง
หรื อเอกสารอืนใดทีบริ ษัทจัดการกําหนดเพิมเติม

ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุน ตังแต่
= 2 คนขึ =นไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริ ษัทจัดการจะจดแจ้ งชือผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านัน= เป็ นผู้ถือหน่วย
ลงทุนร่ วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลทีมีชือแรกในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิ ในฐานะผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทังนี
= = จะต้ องเป็ นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
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(1.1.2) การเปิ ดบัญชีกองทุนผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์
ท่านสามารถเปิ ดบัญชีกองทุนออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื =อคืนหน่วยลงทุนทีเปิ ดให้ บริ การได้ โดยมีข้อกําหนดและเงือนไขเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ของผู้ให้ บริ การแต่ละราย
(1.2) มูลค่ าขัน/ ตํ'าของการสั'งซือ/ หน่ วยลงทุน
ท่านสามารถจองซื =อหน่วยลงทุนครัง= แรกได้ โดยจะต้ องเป็ นจํานวนเงินไม่ตํากว่า 1,000,000 บาท และครัง= ถัดไป 500 บาท โดยคํานวณเป็ นหน่วย
ลงทุนจากราคา 10 บาทต่อหน่วย ดังนัน= หากจองซื =อหน่วยลงทุนด้ วยมูลค่ารวม 1,000,000 บาท ท่านจะได้ รับหน่วยลงทุน 100,000 หน่วย
(1.3) วันและเวลาที'เสนอขายหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถจองซื =อหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในช่วงเสนอขายครัง= แรกระหว่างวันที 16 – 22 ธันวาคม 2564 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ าย
ของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง= แรก เท่านัน=
(1.4) ช่ องทางการสั'งซือ/ และการชําระเงินค่ าจองซือ/ หน่ วยลงทุน
 กรณีจองซื =อผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา
ผู้จองซื =ออาจชําระเป็ นคําสังหักบัญชีเงินฝากที บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา เช็ค หรื อดราฟต์ ทีธนาคารสามารถเรี ยกเก็บได้ ในวันเดียวกับ
วันทีจองซื =อหน่วยลงทุน โดยสามารถโอนเงินหรื อสังจ่ายเช็คต้ องขีดคร่ อมเข้ าบัญชีชือ “บัญชีรับชําระค่าซื =อหน่วยลงทุน บลจ.กรุ งศรี ” ซึง
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีกระแสรายวันไว้ กบั บมจ. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา
 กรณีจองซื =อผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื =อคืนหน่วยลงทุนอืน
ผู้จองซื =ออาจชําระเป็ นเงินโอน เช็ค ดราฟต์ ได้ ทีบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื =อคืนหน่วยลงทุนอืน โดยสามารถโอนเงินหรื อ
สังจ่ายเช็คขีดคร่อมเข้ าบัญชีชือ “บัญชีจองซื =อหน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี ” ซึงบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีกระแสรายวันที บมจ. ธนาคารกรุง
ศรี อยุธยา, บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์, บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ, บมจ.ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซิตี =แบงก์ สาขากรุ งเทพฯ, บมจ. ธนาคาร
ยูโอบี, บมจ. ธนาคารกรุ งไทย, บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต, บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ เพือรายย่อย, บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน,
บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพือรายย่อย, ธนาคารออมสิน, บมจ.ธนาคารทิสโก้ หรื อทีบริ ษัทจัดการกําหนดเพิมเติม
 กองทุนนี =ไม่เปิ ดให้ บริ การจองซื =อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรื อช่องทางออนไลน์ใดๆ
 บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื =อคืนหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิในการเพิมเติมช่องทางการทํารายการซื =อหน่วยลงทุนใน
ภายหลังก็ได้ เพืออํานวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการเพิมเติมช่ องทางดังกล่าวให้ ผ้ ูลงทุนทราบล่วงหน้ า โดย
ประกาศไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
(1.5) การจัดสรรหน่ วยลงทุน
ผู้จองซื =อหน่วยลงทุนจะได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามทีจองซื =อ หลังจากทีบริ ษัทจัดการได้ รับใบจองซื =อทีถูกต้ องครบถ้ วนและได้ รับชําระเงิน
ค่าจองซื =อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ ว ในกรณีทีมียอดรวมการจองซื =อหน่วยลงทุนทัง= หมดของกองทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ การ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยใช้ หลักการ “สังซื =อก่อน ได้ ก่อน” ตามวันและเวลาทีได้ รับรายการซื =อขายหน่วยลงทุน
ในกรณีจองซื =อหน่วยลงทุนพร้ อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื =อหน่วยลงทุน
ดังกล่าวตามสัดส่วนจํานวนทีสังซือ= (Pro Rata) ให้ แก่ผ้ ูจองซื =อหน่วยลงทุนพร้ อมกัน ทัง= นี = บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ทีจะตัดสิทธิ ผ้ ูจองซื =อที
ปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามทีโครงการกําหนดเกียวกับวันและเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง= แรกในกรณีทีมียอดการจองซื =อในวันแรกเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการ และบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทังหมดก็
=
ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ ง
ให้ ทราบล่วงหน้ า
(1.6) การคืนเงินค่ าซือ/ หน่ วยลงทุน
ในกรณีทีผู้จองซื =อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายครัง= แรกไม่ได้ รับการจัดสรรไม่ว่าทังหมดหรื
=
อบางส่วนและ/หรื อในกรณีทีบริ ษัทจัดการต้ องยุติ
โครงการจัดการเนืองจากไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ประชาชนได้ ถึง 35 ราย ทําให้ ไม่สามารถจัดตังกองทุ
=
นได้ บริ ษัทจัดการจะชําระ
ค่าจองซื =อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ทีเกิดขึ =นจากเงินทีได้ รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) คืนให้ แก่ผ้ จู องซื =อหน่วยลงทุนโดยโอน
เงินข้ าบัญชีเงินฝาก หรื อ จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมและส่งทางไปรษณีย์ตามทีอยู่ทีระบุไว้ ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน ภายในหนึงเดือนนับตังแต่
= วนั ถัด
จากวันสิ =นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง= แรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื =อหน่วยลงทุน ในกรณีทีบริ ษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื =อ
และผลประโยชน์ (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ จู องซื =อหน่วยลงทุนได้ ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะชําระดอกเบี =ยในอัตราไม่ตํากว่าร้ อยละเจ็ดครึ ง
ต่อปี นับแต่วนั ทีครบกําหนดเวลานันจนถึ
=
งวันทีบริ ษัทจัดการชําระเงินจํานวนดังกล่าวได้ ครบถ้ วน
ทังนี
= = ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนทีขายได้ แล้ วดังกล่าว จะใช้ ราคาตามมูลค่าทีตราไว้ ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยTจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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(2) วิธีการรั บซือ/ คืนหน่ วยลงทุน
เนืองจากกองทุนนีไ= ม่รับซื =อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการรับซื =อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติโดยขึน= อยู่กับดุลย
พินิจของบริ ษัทจัดการ และมีเงือนไขการรับซื =อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ดังต่อไปนี = :
(2.1) บริ ษัทจัดการจะดําเนินการรับซื =อคืนหน่วยลงทุนโดยทําการสับเปลียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี Finnoventure PE Y2033ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ตามอัตราทีบริ ษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควรและขึน= อยู่กับดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ไปยังกองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตรา
สารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) หรื อกองทุนเปิ ดตราสารหนี =อืนทีมีลกั ษณะใกล้ เคียงกันกองทุนใดกองทุนหนึง (กองทุนปลายทาง) โดยบริ ษัท
จัดการจะระบุชือกองทุนปลายทางทีแน่นอนไว้ ในหนังสือชีช= วนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญก่อนวันทีเริ มเสนอขายหน่วยลงทุนครั ง= แรก อย่างไรก็ดี
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงกองทุนปลายทางในภายหลังก็ได้ โดยขึ =นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
ทังนี
= = ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ภายหลังจากการทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันทําการถัดไป
ดังนัน= ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอืนได้ โดยให้ เป็ นไปตามเงือนไขทีระบุไว้
ในหนังสือชี =ชวนของกองทุนปลายทาง
(2.2) ในกรณีเกิดเหตุการณ์ทีกองทุนเปิ ดกรุงศรี ตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) ประสบปั ญหาสภาพคล่องและบริ ษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้
เครื องมือใดๆ หรื อดําเนินการใดๆ สําหรับการบริ หารสภาพคล่องของกองทุนดังกล่าว หรื อมีเหตุการณ์อืนใดทีบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่า
การดําเนินการตามข้ อ (2.2) นี =เป็ นประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ดําเนินการตามข้ อ (2.1) ข้ างต้ น โดยบริ ษัท
จัดการจะดําเนินการรับซื =อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย และชําระเงินค่า
รับซื =อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดงั กล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการโอนเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อนําส่งเช็คทางไปรษณีย์
หรื อ วิ ธี อื นใดอัน จะเป็ นการอํ า นวยความสะดวกให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน ในอนาคต เช่ น E-Wallet หรื อ การโอนเงิ น ผ่ า นระบบพร้ อมเพย์
(PromptPay) เป็ นต้ น โดยถือว่าบริ ษัทจัดการได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
(2.3) ในกรณีทีบริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรับซื =อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วยวิธีการตามข้ อ (2.1) หรื อข้ อ (2.2) ข้ างต้ นได้ บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการรับซื =อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติโดยชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืนแทนเงิน ซึงจะคํานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ โดยถือว่า บริ ษัทจัดการได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทัง= นี = บริ ษัทจัดการจะดําเนินการ
ตามทีกําหนดไว้ ในโครงการข้ อ 9. “การชําระค่ารับซื =อคืน สับเปลียนหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอืนแทนเงิน”
 กรณีใดทีบริ ษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
- บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี =ให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ เท่านัน=
 กองทุนรวมนี =มีข้อกําหนดเกียวกับการเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรื อไม่รับซื =อคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้ แล้ ว และการ
หยุดรับคําสังซื =อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน ไว้ อย่างไร
- การเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรื อไม่รับซื =อคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้ แล้ ว ได้ ระบุอยู่ในรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมข้ อ 10. และ ข้ อ 11. ตามลําดับ
- การหยุดรับคําสังซื =อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน เพือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีทีมีความจําเป็ นเพือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ หรื อเพือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริ ษัทจัดการจะหยุดรับคําสังซื =อ คําสังขายคืนหรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ เป็ นการชัวคราวตามระยะเวลาทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ซึงไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน
 วิธีการสับเปลียนหน่วยลงทุนเป็ นอย่างไร
(1) วันและเวลาในการสับเปลี'ยนหน่ วยลงทุน
- ผู้ลงทุนสามารถสับเปลียนเข้ ากองทุนได้ เฉพาะในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั ง= แรก ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ ายของการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง= แรก และเป็ นการสับเปลียนจากกองทุนเปิ ดกรุงศรี ตราสารเงิน-สะสมมูลค่า กองทุนเปิ ดกรุงศรี ตราสารเงินพลัส กองทุนเปิ ดกรุงศรี ตรา
สารเพิมทรัพย์ และกองทุนเปิ ดกรุงศรี สมาร์ ทตราสารหนี = เท่านัน=
- กองทุน นี ไ= ม่ อนุญ าตให้ มีก ารสับ เปลี ยนออกจากกองทุน เว้ น แต่ เป็ นการสับ เปลี ยนหน่ ว ยลงทุน อัต โนมัติ เ มื อครบกํ า หนดอายุ โครงการ ตาม
รายละเอียดทีระบุไว้ ในรายละเอียดโครงการหัวข้ อเรื อง “การรับซื =อคืนหน่วยลงทุน”
(2) มูลค่ าขัน/ ตํ'าในการสับเปลี'ยนเข้ ากองทุน
- ผู้ลงทุนสามารถสังสับเปลียนเข้ ากองทุนโดยมีจํานวนเงินขันตํ
= าซึงสอดคล้ องและเป็ นไปตามทีระบุในหัวข้ อ “มูลค่าขั =นตําของการสังซื =อหน่วยลงทุน”
(3) ช่ องทางการสับเปลี'ยนเข้ ากองทุน
 การสับเปลียนผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อบมจ. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื =อคืนหน่วยลงทุนอืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนเข้ ากองทุนได้ ทีบริ ษัทจัดการ บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื =อคืนหน่วยลงทุน
อืน โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทัง= ระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรื อจํานวนเงินที
ต้ องการสับเปลียนออกจากกองทุนต้ นทาง เมือเจ้ าหน้ าทีตรวจสอบคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนว่าถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าทีจะส่งมอบสําเนาคําสัง
สับเปลียนหน่วยลงทุนทีลงนามรับรองความถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
 กองทุนนี =ไม่เปิ ดให้ บริ การสับเปลียนเข้ ากองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรื อช่องทางออนไลน์ใดๆ
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย -
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(4) ราคาขายและรั บซือ/ คืนกรณีสับเปลี'ยนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี =เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื =อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลียนหน่วยลงทุน
- กรณีเป็ นกองทุนต้ นทาง การคํานวณราคาสับเปลียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนทีใช้ เพือคํานวณราคารับซื =อคืนของวันทํา
การสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง หักด้ วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) และค่าใช้ จ่ายอืนๆ (ถ้ ามี)
- กรณีเป็ นกองทุนปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ ากองทุน จะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้ เพือคํานวณราคาขายของวันทําการ
ก่อนวันทีกองทุนปลายทางจะได้ รับเงินจากการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทาง บวกด้ วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน
(ถ้ ามี) และค่าใช้ จ่ายอืนๆ (ถ้ ามี)
อนึง มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้ คํานวณราคาขายและรับซื =อคืนในการสับเปลียนหน่วยลงทุนข้ างต้ นต้ องเป็ นมูลค่าทีได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
แล้ ว
 กองทุนรวมนี =กําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนไว้ อย่างไร
- บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนอืนทีมิใช่ “ผู้ลงทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” เว้ นแต่เป็ นการโอนทาง
มรดก ซึงเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
- ผู้ถือหน่วยลงทุนซึงประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องยืนคําขอโอนหน่วยลงทุนทีบริ ษัทจัดการและ/หรื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื =อคืนหน่วยลงทุน
พร้ อมเอกสารหลักฐานต่างๆ (ถ้ ามี)
 ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื =อคืนหน่วยลงทุนได้ จากช่องทางใด
- ท่านสามารถติดตามข้ อมูลเกียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื =อคืนหน่วยลงทุนได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
3. สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
 กองทุนรวมนี =มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
- กองทุนรวมนี =จะใช้ ระบบไร้ ใบสําคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชือผู้เปิ ดบัญชีกองทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
- บริ ษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึงได้ แก่ หนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ใน
หน่วยลงทุน (Passbook) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึงเท่านัน= โดยให้ เป็ นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี =อาจถูกจํากัดสิทธิในเรื องใด ภายใต้ เงือนไขอย่างไร
- กองทุนนี =มีข้อจํากัดในการใช้ สิทธิออกเสียง ในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทัง= หมด
ของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนทีเกินดังกล่าว
 ในกรณีทีกองทุนรวมลงทุนหรื อมีไว้ ซึงหุ้นของบริ ษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการทีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการ
ดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริ ษัทจัดการเพิมเติม หรื อไม่ อย่างไร
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้ สิทธิ ออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิ ออกเสียงได้ โดยวิธีทีบริ ษัทจัดการได้ เปิ ดเผยไว้ ทีสํานักงานของ
บริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื =อคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
 กองทุนรวมนีม= ีช่องทางและวิธีการร้ องเรี ยนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการ
ดังกล่าวหรื อไม่ อย่างไร
- ผู้ลงทุนสามารถร้ องเรี ยนโดยติดต่อกับบริ ษัทจัดการ โทรศัพท์ 0-2657-5757 หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Center) โทรศัพท์ 1207
หรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ - ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โทร. 02-626-4537
- กองทุนรวมนีม= ีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการดังกล่าว ในกรณีทีบริ ษัทจัดการปฎิบตั ิไม่
เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี = และ/หรื อหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที
เกียวข้ อง อันมีผลให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําข้ อพิพาทเข้ าสู่การพิจารณาตาม
กระบวนการอนุญาโตตุลาการของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
 การระบุภมู ิลําเนาในประเทศไทย เพือการวางทรัพย์สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทีไม่มีภมู ิลําเนาในประเทศไทย
- ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่างอืน บริ ษัทจัดการจะอ้ างอิงทีอยู่ของบริ ษัทจัดการเป็ นภูมิลําเนา เพือ
บริ ษัทจัดการจะได้ นําทรัพย์ดงั กล่าวไปวางทรัพย์ ณ สํานักงานวางทรัพย์

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย -
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4. บุคคลที'เกี'ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
 ข้ อมูลเกี'ยวกับบริษัทจัดการ
- กรรมการของบริ ษัทจัดการ มี 9 คน ตามรายชือดังต่อไปนี =
(1) นายพงษ์ อนันต์ ธณัติไตร
(3) นายพยุง ลีวงศ์เจริ ญ
(5) นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
(7) นายเทซึ นาคากาวะ
(9) นางสาวกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์

(2) นางสุภาพร ลีนะบรรจง
(4) นายฐิ ติวฒ
ุ ิ สุขพรชัยกุล
(6) นางสาวจิราพร โพธิŒไพโรจน์
(8) นายเวนคาทา สิทา รามาราจู บุดดาราจู

- จํานวนกองทุนรวมทังหมดภายใต้
=
การบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการ เท่ากับ 142 กองทุน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 427,109 ล้ านบาท
 รายชื'อคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee)
ชื'อ นามสกุล
(1) นางสุภาพร ลีนะบรรจง
(2) นายศิระ คล่องวิชา
(3) นายวิพธุ เอื =ออานันท์
(4) นายฑลิต โชคทิพย์พฒ
ั นา
(5) นายจาตุรันต์ สอนไว
(6) นางสาวพรทิพา หนึงนํ =าใจ
(7) นางสาวจิตอารี ย์ ฤทธิพนั ธ์
(8) นางสาวรุ่งอรุณ สมเจริ ญ
(9) ดร. ฐนิตพงศ์ ชืนภิบาล
(10) นายธีรภาพ จิรศักยสกุล
(11) นางสาวรัมภารัจน์ ยุธานหัส
(12) นายสาธิต บัวชู
(13) นางสาวสาวิณี สุขศรี วงศ์
(14) นายปี ติ ประติพทั ธิŒพงษ์
(15) นายกวิฬ เหรี ยญเสาวภาคย์
(16) นายชูศกั ดิŒ อวยพรชัยสกุล
(17) นายพงศ์สณ
ั ห์ อนุรัตน์
(18) นางสาววรดา ตันติสนุ ทร
(19) นายเกียรติศกั ดิŒ ปรี ชาอนุสรณ์
(20) นายธนียะ เภาสู่
(21) นางสาวคุณธิดา ดนูพิพกั ษ์
(22) นายศุภศิษฎ์ เทียนสุกใส

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย -

ตําแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การ
ประธานเจ้ าหน้ าทีกลุ่มการลงทุน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
รองประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี =
ผู้อํานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการซื =อขายหลักทรัพย์
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายกํากับและดูแลการปฏิบตั ิงาน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายบริ หารความเสียงด้ านการลงทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี =
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี =
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้อํานวยการฝ่ ายการลงทุนทางเลือก
นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์
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 รายชื'อผู้จัดการกองทุน (Fund Manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การทํางานที'เกี'ยวข้ องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทัง/
หน้ าที'ความรั บผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่ าว
 ชื'อ นามสกุล
นายฑลิต โชคทิพย์พฒ
ั นา

นายสาธิต บัวชู

นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์

นายปี ติ ประติพทั ธิŒพงษ์

ประวัติการศึกษา
- ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ
(เกียรตินิยม) Carnegie Mellon
University, U.S.A.
- ปริ ญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี (การเงิน) (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ การทํางาน

หน้ าที'ความรั บผิดชอบ

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. กรุงศรี จํากัด

- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน

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

- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- เจ้ าหน้ าทีวิเคราะห์

- ปริ ญญาโท สาขาบัญชี (การเงิน)
จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท สาขาการเงิน
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
Rochester Institute of Technology, - บลจ. กรุงศรี จํากัด
New York
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- เจ้ าหน้ าทีฝ่ ายลูกค้ าบุคคลเเละ
บริ การ

 รายชื'อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ/ คืนหน่ วยลงทุน (Selling Agent)
1.
2.
3.

รายชื'อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ/ คืนหน่ วยลงทุน (selling agent)
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื =อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด

เบอร์ โทรศัพท์
1572
02-659-7000
02-026-5100

 รายชื'อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม
รายชื'อผู้สอบบัญชี
1
2
3
4
5
6

นาย เทอดทอง เทพมังกร
นางสาว ชมภูนชุ แซ่แต้
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั
นางสาว รฐาภัทร ลิ ,มสกุล

ทีอยู่
บริ ษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชันที
, % 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

 รายชื'อนายทะเบียนหน่ วยลงทุน (Registrar)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด โทรศัพท์ 0-2657-5757
 รายชื'อผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund Supervisor)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โทร. 02-626-4537
ทังนี
, , นอกจากหน้ าที%ตามที%กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังฯ
, ผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าที%ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
5. ช่ องทางที'ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ'มเติมเกี'ยวกับกองทุนรวมนี /
- ท่านสามารถทราบข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับกองทุนรวมนี =ได้ ทีสํานักงานของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื =อคืนหน่วยลงทุน หรื อเว็บไซต์ของ
บริ ษัทจัดการ

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย -
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ปั จจัยความเสียงของกองทุนรวม และแนวทางการบริ หารความเสียง
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Finnoventure PE Y2033 - ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Equity ทัง= ในและต่างประเทศโดยมูลค่าหน่วย
ลงทุนของสินทรัพย์ดงั กล่าวอาจเพิมขึ =นหรื อลดลงในช่วงเวลาต่าง ๆ ตามระดับราคาของหลักทรัพย์และทรัพย์สินอืนทีกองทุนลงทุน ซึงอาจได้ รับผลกระทบทัง= ทางด้ าน
บวกหรื อลบจากปั จจัยความเสียงต่างๆ ดังต่อไปนี =
1. ความเสี'ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):
ความเสียงจากภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมทีเกียวข้ อง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร
แนวทางการบริ หารความเสียง
กองทุนจะพิจารณาปั จจัยต่างๆ ทีเกียวข้ อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพืน= ฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรื อการจัดอันดับความน่าเชือถือของผู้ออกตราสารเพือ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน
2. ความเสี'ยงจากความสามารถในการชําระหนีข/ องผู้ออกตราสาร (Credit Risk):
ความเสียงจากตราสารหนี/= เงินฝากทีกองทุนรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชําระหนี = โดยบริ ษัทผู้ออกตราสารหนี/= เงินฝากนัน= ๆ ไม่สามารถชําระคืนเงินต้ นหรื อ
ดอกเบี =ยให้ กองทุนเมือถึงวันทีครบกําหนด
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารหนี =/เงินฝากทีมีคุณภาพ โดยเงินฝาก/ตราสารหนี =หรื อผู้ออกตราสารหนีข= องบริ ษัทเอกชนทัวไปจะต้ องได้ รับการ
จัดอันดับความน่าเชือถืออยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขึ =นไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนี =ภาครัฐ ซึงมีความเสียงจากการผิด
นัดชําระหนี =ทังเงิ
= นต้ นและดอกเบี =ยในระดับตํา กองทุนจึงมีความเสียงประเภทนี =ตํา
3. ความเสี'ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk):
เป็ นความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลักทีอาจจะเพิมสูงขึน= หรื อลดตําลง ซึงจะเปลียนแปลงไปตามราคาหลักทรัพย์ที
กองทุนหลักลงทุนหรื อมีไว้ และอาจขึ =นอยู่กบั แนวโน้ มของอัตราดอกเบี =ย ความผันผวนของค่าเงิน ปั จจัยพื =นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริ ษัทผู้ออก
ตราสาร ปริ มาณการซื =อขายหุ้น เป็ นต้ น ดังนัน= หากราคาหลักทรัพย์ทีลงทุนลดลงหรื อปรับตัวสูงขึน= จะส่งผลให้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงหรื อ
เพิมขึ =นได้ เช่นกัน
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนหลักโดยมีสดั ส่วนการลงทุนทีเหมาะสมและสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคํานึงถึงสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึงอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนหลัก
4. ความเสี'ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk):
เป็ นความเสียงจากการทีกองทุนไม่สามารถจําหน่ายหลักทรั พย์ทีลงทุนได้ ในราคาทีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร ส่งผลให้ ผ้ ูลงทุนอาจขายคืน
หน่วยลงทุนไม่ได้ ราคาหรื อตามระยะเวลาทีกําหนดไว้
แนวทางการบริ หารความเสียง
เนืองจากกองทุนมีนโยบายถือครองตราสารทีมีอายุของตราสารใกล้ เคียงกับอายุโครงการ บริ ษัทจัดการจึงมิได้ ตระหนักต่อความเสียงจากการขาดสภาพคล่อง
ของตราสารดังกล่าว
5. ความเสี'ยงจากอัตราแลกเปลี'ยนเงิน (Exchange Rate Risk):
เป็ นความเสียงจากการลงทุนในต่างประเทศทําให้ กองทุนมีความเสียงจากการเคลือนไหวของเงินตราต่างประเทศซึงเกิดจากปั จจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
โลก ปั จจัยพื =นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลัง เสถียรภาพทางการเมืองทังในและนอกประเทศ
=
การเก็งกําไร
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ= ขายล่วงหน้ าเพือป้ องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงิน โดยขึน= อยู่กับดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ซึงจะ
ลงทุนในสัญญาซื =อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพือป้ องกันความเสียงทีเกียวข้ องกับอัตราแลกเปลียนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศทีอาจเกิดขึน= ได้ จากการ
ลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ตัวอย่างเช่น กรณีค่าเงินต่างประเทศของหลักทรัพย์ทีลงทุนมีแนวโน้ มอ่อนค่าอย่างมี
นัยสําคัญ และอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้ องกันความเสียง โดยทําให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้ นทุนทีเพิมขึ =น ทังนี
= = การป้ องกันความ
เสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินดังกล่าว อาจไม่สามารถป้ องกันความเสียงได้ ทงั = หมด และหากคาดการณ์ผิดจะทําให้ เสียโอกาสในการได้ รับ
ผลตอบแทนทีมากขึ =น
6. ความเสี'ยงจากการเข้ าทําสัญญาซือ/ ขายล่ วงหน้ า (Leverage Risk):
การทีกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื =อขายล่วงหน้ าเพือป้ องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงิน อาจมีความเสียงทางด้ านเครดิตของบริ ษัททีเป็ นคู่สญ
ั ญาซื =อ
ขายล่วงหน้ านัน=
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะทําการวิเคราะห์สถานะหรื ออันดับความน่าเชือถือของบริ ษัททีเป็ นคู่สญ
ั ญาซื =อขายล่วงหน้ าอย่างระมัดระวัง และสมําเสมอ หากมีการปรับตัว
ในทางลบอย่างมีนยั สําคัญ บริ ษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลียนแผนการลงทุนให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย -
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7. ความเสี'ยงของคู่สัญญาซือ/ ขายล่ วงหน้ า (Counterparty Risk):
ในกรณีมีการลงทุนในสัญญาซื =อขายล่วงหน้ า โดยทีบริ ษัทจัดการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาทีกระทํานอกศูนย์สญ
ั ญาซื =อขายล่วงหน้ า (OTC) อาจมีความเสียงทีคู่สญ
ั ญา
(Counterparty) ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าวได้
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะเลือกคู่สญ
ั ญากับสถาบันการเงินทีได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ 3 อันดับแรก หรื อในกรณี ต่างประเทศ บริ ษัทจัดการจะเลือกสถาบัน
การเงินต่างประเทศทีมีอันดับความน่าเชือถือในระยะยาวอยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรื อสถาบันการเงินหรื อผู้ได้ รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจสัญญาซื =อขายล่วงหน้ าจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
8. ความเสี'ยงจากการลงทุนในต่ างประเทศ (Country and Political Risk):
เป็ นความเสียงทีเกิดจากความมันคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององค์กรทีเกียวข้ องกับตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงข้ อจํากัด
ทางด้ านกฎหมาย และการทําธุรกรรมทางการเงินของประเทศทีกองทุนไปลงทุน ทังนี
= = ความเสียงดังกล่าว อาจส่งผลให้ เกิดความผันผวนของราคาตราสารทีลงทุน
สภาพคล่อง สภาวะตลาด อัตราเงินเฟ้อ หรื ออัตราแลกเปลียนทีเกียวกับประเทศนันๆ
= เป็ นต้ น ซึงอาจทําให้ กองทุนไม่ได้ รับผลตอบแทนตามทีคาดหวังไว้
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจากอันดับความน่าเชือถือของประเทศ (Country rating) ทีไปลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทีอาจมีผลกระทบต่อความเสียง
ดังกล่าวอย่างถีถ้ วนรอบคอบ
9. ความเสี'ยงจากข้ อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk):
กองทุนอาจได้ รับผลกระทบหากมีการเปลียนแปลงทางการเมือง ข้ อกําหนด กฏเกณฑ์หรื อนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริ หารประเทศ ซึงรวมถึงข้ อจํากัด
ของการเคลือนย้ ายเงินตราต่างประเทศเข้ า-ออกโดยเสรี ส่งผลให้ กองทุนอาจไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับประเทศได้
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์ การเปลียนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปั จจัยพืน= ฐานต่างๆ ของประเทศที
กองทุนลงทุนอย่างใกล้ ชิด เพือประเมินความเสียงจากการลงทุนในประเทศนันๆ
= ซึงอาจช่วยลดความเสียงในส่วนนี =ได้
ความเสี'ยงของ PE ทรั สต์ - ฟิ นโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี / ทรั สต์ I
1. ความเสี'ยงเกี'ยวกับการลงทุนประเภท Private Equity
เนืองจากลักษณะของโครงการลงทุนของ PE ทรัสต์ กองทุนจึงอาจมีความเสียงต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับการลงทุนในบริ ษัทซึงอยู่ในระยะเริ มต้ นและ/หรื อบริ ษัทที
อยู่ในประเภทธุรกิจทีเน้ นการลงทุนได้ แก่ กลุ่มธุรกิจ เทคโนโลยีทีเกียวข้ องกับการเงิน (Financial tech) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และยานยนต์
(Automotive) บริ ษัทเหล่านี =อาจรับภาระของภาวะในทางลบของธุรกิจและเศรษฐกิจได้ น้อยกว่าบริ ษัททีมีขนาดใหญ่กว่าและก่อตังมานานกว่
=
า โดยเฉพาะอย่าง
ยิงบริ ษัททีอยู่ในระยะเริ มต้ นอาจขาดประสบการณ์หรื อความรู้ ความสามารถในด้ านการบริ หารจัดการ และความสามารถทีจะเข้ าถึงช่องทางการจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของตน ขาดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และมีเงินทุนไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน การวิจัยและการพัฒนา อีกทัง= เทคโนโลยี
ของบริ ษัทเหล่านันอาจยั
=
งไม่ได้ รับการทดสอบ ปั จจัยเหล่านี =ทําให้ ผ้ อู อกหลักทรัพย์ในระยะเริ มต้ นมีแนวโน้ มทีจะล้ มเหลวในด้ านการดําเนินงานและการเงิน ซึงมี
ผลในทางลบต่อความอยู่รอดของผู้ออกหลักทรัพย์ทงในระยะสั
ั=
นและระยะยาวมากกว่
=
าผู้ประกอบการรายอืนในธุรกิจเดียวกัน บริ ษัทเหล่านัน= อาจไม่มีประวัติ
การดําเนินงานทีสร้ างผลกําไร หรื ออาจมีประวัติการดําเนินงานทีสร้ างผลกําไรอย่างจํากัดและไม่สามารถสร้ างผลกําไรได้ ในอนาคต และอาจมีความผันผวนสูง
ในด้ านรายได้ ค่าใช้ จ่ายและผลกําไร และอาจพึงพาการบริ หารจัดการโดยบุคลากรหลักเพียงคนเดียวหรื อไม่กีคน อีกทัง= อาจมีความอ่อนไหวต่อความสูญเสีย
และความเสียงต่อการล้ มละลายทีสูงกว่า
2. ความเสี'ยงจากการเพิ'มรอบหรื อเงินลงทุน
PE ทรัสต์อาจมีการเพิมรอบเวลาวันปิ ดรับการลงทุน (Subsequent closing) และรับผู้ลงทุนรายอืนเพิมในภายหลัง (Subsequent closing investor) รวมถึงเปิ ด
โอกาสให้ นกั ลงทุนในรอบปิ ดรับการลงทุน (Closing) ก่อนหน้ าหรื อรอบแรก (Prior investor) เพิมเงินลงทุนได้ โดยเป็ นไปตามเงือนไขในสัญญาก่อตังทรั
= สต์และตาม
ดุลยพินิจของผู้จดั การทรัสต์ ผู้ลงทุนเพิมภายหลัง (Subsequent closing investor) นี = จะเข้ ามีส่วนร่วมในพอรต์การลงทุนของ PE ทรัสต์ และค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ =นก่อน
การรั บผู้ลงทุนเพิมในภายหลัง (Subsequent closing investor) เข้ ามาตามสัดส่วนเงินลงทุน โดยวิธีการคํานวณเพือจัดสรรสัดส่วนการลงทุนใน PE ทรั สต์และ
ค่ า ใช้ จ่า ยเพิ มเติ ม (ถ้ า มี ) จะคํ า นวณโดยผู้จัด การทรั ส ต์ การรั บ ผู้ล งทุน และเงิ น ลงทุน เพิ มนี = อาจทํ า ให้ สัด ส่ ว นการลงทุน ใน PE ทรั ส ต์ ข องผู้ล งทุน ก่ อนหน้ า
เปลียนแปลงไปและอาจส่งผลให้ ผลตอบแทนคาดหวังลดลงได้
3. ความเสี'ยงด้ านสภาพคล่ อง
กองทุนมีอายุโครงการ 12 ปี แต่อาจเลิกโครงการก่อนได้ หากผู้จดั การทรัสต์ใช้ ดลุ ยพินิจเลิก PE ทรัสต์ ทังนี
= = ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ จนกว่าจะ
เลิกโครงการ และหาก PE ทรัสต์ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินเพือคืนเงินต้ นและผลตอบแทน (ถ้ ามี) ให้ แก่กองทุนภายในระยะเวลาทีเหมาะสม อาจส่งผลให้ ผ้ ู
ลงทุนสูญเสียเงินต้ นและผลตอบแทนตามทีคาดหวัง
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยTจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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4. ความเสี'ยงที'เกิดจากการเรี ยกระดมทุน
 ผู้ลงทุนบางรายใน PE ทรัสต์อาจไม่ถูกกําหนดให้ ชําระเงินลงทุนหรื อไม่ถกู กําหนดให้ นําเงินส่วนทีจะจัดสรรคืนไปลงทุนต่อ (Excused investor) ตามทีตกลง
ไว้ หากมีเหตุทีเชือได้ ว่า
i) การลงทุนของผู้ลงทุนรายนัน= อาจก่อให้ เกิดผลกระทบทางลบอย่างมีนัยยะสําคัญต่อผู้ลงทุนรายนัน= เองและผู้ลงทุนรายดังกล่าวได้ แสดงความจํานงเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรและปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดในสัญญาก่อตังทรั
= สต์อย่างครบถ้ วนแล้ ว หรื อ
ii) เมือผู้จัดการทรัสต์มีเหตุทีเชือได้ ว่าการเข้ าร่ วมลงทุนของผู้ลงทุนรายใด ไม่ว่าจะเป็ นการลงทุนบางส่วนหรื อทัง= หมดจากผู้ลงทุนรายนัน= อาจก่อให้ เกิด
ผลกระทบทางลบอย่างมีนยั ยะสําคัญ หรื ออาจทําให้ 1) PE ทรัสต์ไม่สามารถเข้ าลงทุนหรื อดําเนินการใดๆได้ สําเร็ จ หรื อ 2) ก่อให้ เกิดความเสียงเพิมขึ =น
หรื อเป็ นอุปสรรคต่อการลงทุนหรื อการดําเนินการใดๆของ PE ทรัสต์ หรื อ 3) ก่อให้ เกิดหน้ าทีภาระทางภาษี กฎเกณฑ์ทีเกียวข้ องใดๆ ไม่ว่าจะต่อ PE
ทรัสต์ กิจการเป้ าหมายทีจะลงทุน ผู้ลงทุนรายอืนใด หรื อบริ ษัทในเครื อ หรื อ 4) ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่ายเพิมเติมอย่างมีนยั ยะสําคัญ
การมี Excused investor เกิดขึ =นนี = อาจส่งผลให้ มีการเปลียนแปลงต่อการเรี ยกชําระเงินลงทุนและสัดส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนทีเหลือใน PE ทรัสต์ อย่างไรก็ตาม
การเรี ยกชําระเงินลงทุนจะไม่เกินจากจํานวนเงินลงทุนทีตกลงไว้ (Committed capital)
 อาจมีผ้ ูลงทุนรายใดใน PE ทรัสต์ทีผิดนัดชําระเงินเรี ยกลงทุน (Defaulting investor) ส่งผลให้ การลงทุนของ PE ทรัสต์ไม่เป็ นไปตามทีคาดหวัง หรื อสูญเสีย
โอกาสการลงทุน รวมถึงเกิดค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดีทางกฏหมาย การเรี ยกร้ องค่าเสียหายต่อผู้ลงทุนรายนัน= และส่งผลต่อผลตอบแทนของ PE ทรัสต์ได้
 PE ทรัสต์ อาจมีการคืนเงินลงทุนทีได้ รับชําระแล้ วแก่ผ้ ลู งทุน หากเงินลงทุนดังกล่าวมิได้ ถกู นําไปใช้ ลงทุนหรื อเงินลงทุนทีได้ รับชําระมามีมลู ค่าเกินกว่าความ
จําเป็ นด้ วยสาเหตุใดก็ตาม โดยจะคืนเงินลงทุน บวกด้ วยดอกเบี =ยทีอัตราเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงศรี ในช่วงเวลาทีมีการคืนเงินหรื อผลประโยชน์อืน
ใดทีเกิดขึน= หักด้ วยค่าใชจ่ายทรัสต์ ภายในระยะเวลาเข้ าลงทุน (Commitment period) การคืนเงินลงทุนนี = อาจส่งผลให้ ผ้ ูลงทุนได้ รับผลตอบแทนตํากว่าที
คาดหวังไว้
หากกองทุนไม่ปฏิบตั ิตามวิธีการเรี ยกระดมทุนของ PE ทรัสต์ เช่น ไม่ชําระเงินเรี ยกระดมทุนภายในเวลาทีกําหนด จะถือว่ากองทุนผิดสัญญาการเรี ยกระดม
ทุนและจะถูกลงโทษตามทีระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
= สต์ (Trust Deed)
5. ความเสี'ยงจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เมือมีกรณีใดกรณีหนึงทีเกิดขึ =นก่อน อันได้ แก่ 1) เมือสิ =นสุดระยะเวลาการเข้ าลงทุน หรื อ 2) เมือเงินทีระดมทุนในสัดส่วนร้ อยละ 80 ได้ ถกู นําไปลงทุน หรื อถูก
เรี ยกชําระเงินลงทุน หรื อถูกสํารองไว้ สําหรับลงทุน ซึงรวมถึงการลงทุนสืบเนืองหรื อสําหรับชําระค่าใช้ จ่ายกองทรัสต์ หรื อ 3) เมือสัดส่วนร้ อยละ 60 ของเงิน
ลงทุนทัง= หมดได้ ถูกนําไปลงทุน หรื อ 4) เมือกองทรัสต์ได้ สิ =นสุดลง ผู้จัดการทรัสต์อาจรับค่าธรรมเนียมจากการบริ หารจัดการหรื อให้ คําปรึ กษาในรูปแบบการ
ลงทุนอืนใดหรื อบัญชีใด นอกเหนือ PE ทรัสต์ ซึงอาจมีวตั ถุประสงค์การลงทุนทีทับซ้ อนอย่างมีนยั ยะสําคัญ
ผู้จัดการทรัสต์อาจจัดให้ มีการลงทุนร่วมในกิจการเป้ าหมายเดียวกับ PE ทรัสต์ แก่ผ้ ูลงทุนรายอืนใดหรื อบุคคลทีสาม (Co-investment) โดยการลงทุนร่วมนี =
อาจกระทํ าการเข้ า ลงทุนหรื อถอนการลงทุนในเวลาเดียวกัน รู ป แบบหรื อวิ ธีเดียวกัน กับ PE ทรั ส ต์ ผู้ล งทุน ร่ วม (Co-investor) จะถูก จัด สรรยอดลงทุน
ค่าใช้ จ่าย ภาระผูกพันต่างๆตามสัดส่วนทีเข้ าลงทุน
การกระทําดังกล่าวอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ซึงผู้ลงทุนของกองทุนรับทราบและตกลงยินยอมในการกระทําทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ดงั กล่าว
กองทุนไม่สามารถรับรองว่าผลตอบแทนจากการลงทุนของ ฟิ นโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี = ทรัสต์ I จะคล้ ายหรื อเหมือนกับผลตอบแทนของการลงทุนอืนใดที
ผู้จดั การทรัสต์เป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิด หรื อทําหน้ าทีเป็ นผู้จดั การทรัสต์ หรื อให้ คําแนะนํา หรื อเป็ นทีปรึกษา หรื อให้ บริ การอืนใด
6. อายุโครงการและการขายคืนหน่ วยลงทุน
กองทุนมีอายุโครงการ 12 ปี แต่อาจเลิกโครงการก่อนได้ หากผู้จดั การทรัสต์ใช้ ดลุ ยพินิจเลิก PE ทรัสต์ ทังนี
= = ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ จนกว่า
จะเลิกโครงการ และหาก PE ทรัสต์ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินเพือคืนเงินต้ นและผลตอบแทน (ถ้ ามี) ให้ แก่กองทุนภายในระยะเวลาทีเหมาะสม อาจส่งผล
ให้ ผ้ ลู งทุนสูญเสียเงินต้ นและผลตอบแทนตามทีคาดหวัง
7. การไม่ สามารถอนตัวจากการลงทุนได้ ทัง/ หมดเมื'อครบอายุโครงการ
เมือครบอายุโครงการ หาก PE ทรัสต์ไม่สามารถจําหน่ายหรื อถอนการลงทุนในกิจการเป้ าหมายได้ ทงั = หมด PE ทรัสต์อาจคืนเงินลงทุนด้ วยทรัพย์สินอืนทีมิใช่
เงินแก่ผ้ ลู งทุน ด้ วยราคายุติธรรมหรื อราคาตลาดในขณะนัน= ซึงอาจส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนขาดทุนหรื อสูญเสียเงินต้ นจากการลงทุนได้
เมือครบอายุโครงการ หาก PE ทรัสต์ไม่สามารถจําหน่ายหรื อถอนการลงทุนในกิจการเป้ าหมายได้ ทงหมด
ั=
ผู้จดั การทรัสต์หรื อผู้ชําระบัญชีทีได้ รับการแต่งตัง=
อาจคืนเงินลงทุนด้ วยทรัพย์สินอืนใดทีมิใช่เงินแก่ผ้ ลู งทุน ด้ วยราคายุติธรรมหรื อราคาตลาดในขณะนัน= ซึงอาจส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนขาดทุนหรื อสูญเสียเงินต้ นจาก
=
ดลุ ยพินิจจําหน่ายทรัพย์สินทีเหลืออยู่ไปยังนิติบคุ คลเฉพาะกิจ (Special-purpose
การลงทุนได้ หรื อผู้จดั การทรัสต์หรื อผู้ชําระบัญชีทีได้ รับการแต่งตังอาจใช้
vehicle) ทีจัดตังขึ
= =นและควบคุมโดยผู้จดั การทรัสต์หรื อกิจการทีเกียวข้ องทีราคายุติธรรมหรื อราคาตลาด หรื อจําหน่ายแก่บคุ คลอืนใด ซึงอาจส่งผลให้ ผ้ ลู งทุน
ขาดทุนหรื อสูญเสียเงินต้ นจากการลงทุนได้
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8. การนําเงินที'พึงจัดสรรแก่ ผ้ ูลงทุนไปลงทุนต่ อ (Reinvestment)
PE ทรัสต์อาจนําเงินทีพึงจัดสรรคืนให้ แก่กองทุนไปลงทุนต่อ (Reinvestment) หรื อชําระค่าใช้ จ่ายของ PE ทรัสต์ หรื ออาจใช้ เพือวัตถุประสงค์โดยชอบอืนใด
ดังนัน= กองทุนอาจมิได้ รับชําระคืนเงินต้ นและผลตอบแทนในระยะเวลาและอัตราตามทีคาดหวัง
9. การคืนเงินลงทุนและผลตอบแทนด้ วยทรั พย์ สินอื'น
PE ทรัสต์อาจจัดสรรคืนเงินลงทุนและผลตอบแทนด้ วยหลักทรัพย์อืนทีมิใช่เงินแก่กองทุน เว้ นแต่กองทุนได้ ยืนความประสงค์ต่อผู้จัดการทรัสต์ถึงการรับคืน
เงินลงทุนและผลตอบแทนเป็ นเงินเท่านัน= โดยผู้จดั การทรัสต์จะใช้ ความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการขายหลักทรัพย์ในราคาทีสมเหตุสมผลเพือคืน
เงินให้ แก่ผ้ ูลงทุน ทัง= นี = ผู้จัดการทรัสต์จะไม่ขายหลักทรั พย์ดังกล่าวแก่ตนเองหรื อบุคคลทีเกียวข้ องหากไม่ได้ รับความยินยอมจากกองทุน และการขายนัน=
จะต้ องกระทําด้ วยราคาตลาดทียุติธรรม ในกรณีทีขายแก่บุคคลทีสาม ผู้จัดการทรัสต์จะใช้ ความพยายายอย่างเต็มทีในการขายเพือให้ ได้ ราคาทีดีทีสุดใน
ขณะนัน= แต่ก็มิอาจรับประกันได้ ว่าราคาทีขายได้ จะเป็ นราคาทีดีทีสุด นอกจากนัน= ผู้ลงทุนจะต้ องชําระค่าใช้ จ่ายทีอาจเกิดขึ =นจากการขายหลักทรัพย์นนั =
10. การคืนเงินลงทุนที'ได้ รับชําระแล้ วจากผู้ลงทุน
PE ทรัสต์อาจมีการคืนเงินลงทุนทีได้ รับชําระแล้ วคืนแก่ผ้ ูลงทุน หากเงินลงทุนดังกล่าวมิได้ ถูกนําไปใช้ ลงทุนหรื อเงินลงทุนทีได้ รับชําระมามีมูลค่าเกิน กว่า
ความจําเป็ นด้ วยสาเหตุใดก็ตาม โดยจะคืนเงินลงทุนทีบวกด้ วยดอกเบีย= ที อัต ราเงินฝากออมทรั พย์ ข องธนาคารกรุ งศรี ในช่วงเวลาทีมีการคืนเงิ น หรื อ
ผลประโยชน์ อืนใดทีเกิดขึ น= หักด้ วยค่าใชจ่ายทรั สต์ ภายในระยะเวลาเข้ าลงทุน (Commitment period) การคืนเงินลงทุน นี = อาจส่งผลให้ ผ้ ูลงทุน ได้ รับ
ผลตอบแทนตํากว่าทีคาดหวังไว้
11. การตัง/ เงินสํารองเพื'อการบริหารจัดการทรั สต์
PE ทรัสต์ มีการตังเงิ
= นสํารองเพือการบริ หารจัดการ เพือการลงทุนเพิมเติม เพือชําระค่าใช้ จ่ายหรื อภาระผูกพันต่างๆ หรื อเพือวัตถุประสงค์โดยชอบอืนใด และ
กองทุน KFFVPE-UI มีการตังเงิ
= นสํารองเพือชําระค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายหรื อภาระผูกพันต่างๆ การตังสํ
= ารองเหล่านี = จะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดทีผู้
ลงทุนจะทยอยได้ รับระหว่างอายุกองทุน อาจทําให้ ผ้ ลู งทุนได้ รับผลตอบแทนตํากว่าการไม่มีการตังเงิ
= นสํารอง
12. การจัดตัง/ การลงทุนรู ปแบบอื'นนอกเหลือจาก PE ทรั สต์
ด้ วยข้ อจํากัด เงือนไข หรื อสาเหตุอืนใดทางภาษี ทางกฎหมายหรื อกฏเกณฑ์ทีเกียวข้ อง อาจทําให้ ผ้ จู ดั การทรัสต์หรื อกิจการทีเกียวข้ อง มีการจัดตังการลงทุ
=
น
คู่ขนาน (Parallel Vehicle) ด้ วยรู ปแบบใดๆ ให้ แก่ผ้ ูลงทุนรายใด หรื อมีการจัดตัง= วิธีการ โครงสร้ าง ลักษณะการเข้ าลงทุนด้ วยทางเลือกอืน (Alternative
Vehicle) นอกเหนือจาก PE ทรั สต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพือการเข้ าลงทุนในกิจการเป้ าหมายเดียวกับ PE ทรั สต์ การลงทุนผ่านวิธีการลงทุนแบบคู่ขนาน
(Parallel Vehicle) หรื อการลงทุนผ่านวิธีการลงทุนแบบทางเลือกอืนใด (Alternative Vehicle) นี = จะถูกควบคุม บริ หารจัดการโดยผู้จดั การทรัสต์หรื อกิจการที
เกียวข้ อง และเป็ นไปตามเอกสารการจัดตังที
= มีใจความหลักสอดคล้ องกับทรัสต์และสัญญาก่อตังทรั
= สต์ ผู้จัดการทรัสต์จะจัดสรรผลตอบแทน รายได้ รวมถึง
ค่าใช้ จ่าย ภาระผูกพันต่างๆทีเกิดขึ =นจากการลงทุนของ PE ทรัสต์และการลงทุนคู่ขนาน (Parallel Vehicle) และการเข้ าลงทุนด้ วยทางเลือกอืน (Alternative
Vehicle) ตามสัดส่วนการเข้ าลงทุน และเป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการทรัสต์ ทัง= นี = กองทุนไม่สามารถรับรองว่าผลตอบแทนจากการลงทุนของ ฟิ นโนเวน
เจอร์ ไพรเวท อิควิตี = ทรัสต์ I จะคล้ ายหรื อเหมือนกับผลตอบแทนของการลงทุนแบบคู่ขนานหรื อทางเลือกอืน หรื อจะมีการจัดสรรการลงทุนและค่าใช้ จ่ายที
เกิดขึ =นได้ อย่างเท่าเทียม
13. ความเสี'ยงทางด้ านกฎหมาย ภาษีอากร และการกํากับดูแล
การเปลียนแปลงของกฏหมาย ภาษี อากรและการกํากับดูแล ตลอดจนคําวินิจฉัยของศาลอาจเกิดขึ =นได้ ในช่วงอายุ PE ทรัสต์ ซึงอาจมีผลกระทบในทางลบต่อ
PE ทรัสต์และกองทุน ไม่ว่าจะเป็ นทางด้ านความสามารถในการดําเนินกลยุทธ์ การลงทุนของ PE ทรัสต์ มูลค่าการลงทุน หรื ออาจเพิมภาระค่าใช้ จ่ายต่างๆที
เกียวข้ อง ตลอดจนการควบคุมดูแลและการเข้ ามามีส่วนเกียวข้ องของหน่วยงานกํากับดูแลในการดําเนินงานของ PE ทรัสต์หรื อกองทุน ทําให้ เกิดความไม่
แน่นอนหรื อความขัดแย้ งกันระหว่างระบบกฎหมายหรื อระบบการกํากับดูแลทีใช้ บงั คับกับ PE ทรัสต์หรื อกองทุน
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สรุ ปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย
อัตราส่ วนการลงทุนที'คํานวณตามผู้ออกทรั พย์ สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit)
ข้ อ
ประเภททรั พย์ สิน
1 ตราสารภาครัฐไทย
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
3 หน่วย CIS
4 หน่วย infra หรื อหน่วย property
5 หน่วย private equity
6 ตราสารทุนทีจดทะเบียนซื =อขายในตลาดหลักทรัพย์ทงในและต่
ั=
างประเทศ
7 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
8 ทรัพย์สินดังนี =
8.1 ตราสารหนี = ตราสารกึงหนี =กึงทุน ตราสารทีมีสญ
ั ญาซื =อขายล่วงหน้ าแฝง หรื อศุกกู ทีผู้ออกจัดตังขึ
= =น
ตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศทีได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย
8.2 ตราสารหนี = ตราสารกึงหนี =กึงทุน ตราสารทีมีสญ
ั ญาซื =อขายล่วงหน้ าแฝง หรื อศุกกู ทีผู้ออกจัดตังขึ
= =น
ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนันในต่
= างประเทศ หรื อผู้ออกจัดตังขึ
= =นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศทีได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย) หรื อเป็ นตราสาร Basel III
8.3 reverse repo
8.4 OTC derivatives
9 ทรัพย์สินอืนนอกเหนือจากทีระบุในข้ อ 1 – ข้ อ 8 (SIP)
อัตราส่ วนการลงทุนที'คํานวณตามประเภททรั พย์ สิน (product limit)
ข้ อ
ประเภททรั พย์ สิน
1 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว• แลกเงินหรื อตัว• สัญญาใช้ เงิน ทีนิติบคุ คลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงจ่
ั าย หรื อ
คู่สญ
ั ญา ดังนี =
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
= =น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริ ษัทเงินทุน
1.4 บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินทีกองทุนรวมได้ รับโอนกรรมสิทธิŒมาจากคู่สญ
ั ญาตาม reverse repo หรื อ
securities lending หรื อ derivatives)
2 หน่วย private equity
3

สัญญาซื =อขายล่วงหน้ า (Derivatives)

-

-

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่จํากัดอัตราส่วน

ไม่จํากัดอัตราส่วน

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
รวมกันไม่เกิน 45% เฉลียในรอบปี บัญชี เว้ นแต่
เป็ นกองทุนรวมทีมีอายุโครงการน้ อยกว่า 1 ปี
ให้ เฉลียตามรอบอายุกองทุน
อัตราข้ างต้ นไม่ใช่กบั กองทุนรวมทีอายุ
โครงการคงเหลือน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 6 เดือน
ทังนี
= = เฉพาะกองทุนรวมทีมีอายุโครงการ
มากกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี

ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 84% ของ NAV

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ product limit

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยTจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายที'เรี ยกเก็บจากผู้ซือ/ หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนหรื อกองทุนรวม
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที'เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (1) (ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด
=
หักด้ วย มูลค่าหนี =สินทังหมด
=
เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันทีคํานวณ)
รายการที'เรี ยกเก็บ

อัตราตามโครงการ

1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง/ หมดที'ประมาณการได้

เรี ยกเก็บจริง (2)
24 ธ.ค. 64 – 31 มี.ค. 65

ไม่ เกิน 4.6545

1.2763

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาการลงทุน

ไม่เกิน 2.1400
ไม่เกิน 0.1070
ไม่เกิน 0.1605
ไม่มี

1.0700
0.0268
0.1605
ไม่มี

ค่าใช้ จ่ายในการจัดให้ มีผ้ ปู ระกัน
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการปฏิบตั ิการกองทุน
ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์
ค่าธรรมเนียมอืนๆ

ไม่มี
ไม่เกิน 1.0700
ตามทีจ่ายจริ ง
ไม่เกิน 2.2470

ไม่มี
ยังไม่เรี ยกเก็บ
ยังไม่เรี ยกเก็บ
-

ตามทีจ่ายจริ ง
ตามทีจ่ายจริ ง

0.0190
ตามทีจ่ายจริ ง

รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง/ หมด

ไม่เกิน 4.6545

1.2763

ค่ าใช้ จ่ายในการซือ/ ขายหลักทรั พย์

ตามทีจ่ายจริ ง

-

2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมที'ประมาณการไม่ ได้
ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี
ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ =นเพือการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรื อค่าใช้ จ่าย
ต่างๆ อืนใดทีเกิดขึ =นจากการทํารายการซื =อขายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ ตามทีจ่ายจริ ง เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินใน
ต่างประเทศ หรื อ ค่าส่งเอกสารไปต่างประเทศ เป็ นต้ น

ค่ าใช้ จ่ายที'เรี ยกเก็บจากผู้ส' ังซือ/ หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน (1) (ร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
อัตราตามโครงการ

เรี ยกเก็บจริง (2)
24 ธ.ค. 64 – 31 มี.ค. 65

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (อัตราของ
ยอดลงทุนต่อรายการ)

ไม่เกิน 3.00

• ตํากว่า 10 ล้ านบาท : 2.00

ค่าธรรมเนียมการรับซื ,อคืนหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 2.00

ยังไม่เรี ยกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนเข้ า

ไม่เกิน 3.00

• ตํากว่า 10 ล้ านบาท : 2.00

รายการที'เรี ยกเก็บ

• 10 ล้ านบาทขึ =นไป แต่ตํากว่า 50 ล้ านบาท : 1.75
• 50 ล้ านบาทขึ =นไป : 1.50

• 10 ล้ านบาทขึ =นไป แต่ตํากว่า 50 ล้ านบาท : 1.75
• 50 ล้ านบาทขึ =นไป : 1.50
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 2.00

ยังไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เกิน 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย
หรื อ เศษของ 1,000

ไม่เกิน 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย
หรื อ เศษของ 1,000

หมายเหตุ :
(1) ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรื อผู้สงซื
ั =อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนข้ างต้ น เป็ นอัตราทีรวมภาษี มลู ค่าเพิมหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อ
ภาษี อืนใดแล้ ว
(2) กองทุนเปิ ดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ได้ จดทะเบียนทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมเมือวันที 24 ธันวาคม 2564

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยTจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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ข้ อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR)
ระหว่างวันที 24 ธันวาคม 2564 ถึงวันที 31 มีนาคม 2565
PTR = 0.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่ อภาระผูกพันของกองทุนรวม
รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2565
มูลค่ าตามราคาตลาด

% NAV

หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินในประเทศ
หน่วยลงทุน
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อายุคงเหลือน้ อยกว่า 1 ปี
เงินฝากธนาคาร
FITCH_TH-LONG
Rate BBB
อื'นๆ
เจ้ าหนี =
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

1,191,281,108.40

100.11

546,619,500.00

45.94

637,369,152.00

53.56

7,292,456.40
(1,367,731.91)
(34,582.58)
(1,333,149.33)

0.61
(0.11)
0.00
(0.11)

มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ

1,189,913,376.49

100.00

รายงานสรุ ปเงินลงทุน ณ 31 มีนาคม 2565
กลุ่มของตราสาร
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข) ตราสารทีธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
= =น ธนาคารพาณิชย์ หรื อบริ ษัทเงินทุนเป็ นผู้ออก
ผู้สงจ่
ั าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ =าประกัน
(ค) ตราสารทีมีบริ ษัททีได้ รับ rating ในระดับ investment grade เป็ นผู้ออก ผู้รับรอง
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ =าประกัน
(ง) ตราสารทีมีบริ ษัททีได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือในระดับทีตํากว่า investment grade
หรื อไม่มี rating เป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรื อผู้คํ =าประกัน

มูลค่ าตามราคาตลาด

%NAV

637,369,152.00
0.00

53.56
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขันสู
= งต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนทีบริ ษัทจัดการตังไว้
= ในแผนการลงทุนสําหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15 %

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยTจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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รายละเอียดตัวตราสารและความน่ าเชื'อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2565
ประเภท
หลักทรัพย์ในประเทศ
1 พันธบัตร

ผู้ออก

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้คํา/ /
ผู้รับรอง/
ผู้สลักหลัง

วันครบ
กําหนด

กระทรวงการคลัง

5 มกราคม 2566

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย -

อันดับ
ความน่ า
เชื'อถือ

มูลค่ าหน้ าตัvว

มูลค่ าตาม
ราคาตลาด

640,000,000.00

637,369,152.00

บริษท
ั ***
หลักทรัพยTจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื'อถือ
 ตราสารหนีร/ ะยะกลางและระยะยาว
TRIS
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Fitch
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

BB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC
C
SD
D

BB+
BB
BBB+
B
B-

BB+
BB
BBB+
B
B-

C+

CCC

Ca
C

คําอธิบาย
ความน่าเชือถือสูงทีสุด และมีความเสียงตําทีสุด
ความน่าเชือถือสูงมาก และมีความเสียงตํามาก

ความน่าเชือถือสูง และมีความเสียงตํา

ความน่าเชือถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้

ความน่าเชือถือตํากว่าระดับปานกลาง

ความน่าเชือถืออยู่ในเกณฑ์ตํามาก

มีความเสียงในการผิดนัดชําระหนี =สูงทีสุด
C
CRD
D

CC
C
RD
D

ระดับเก็งกําไร (speculative grade)

S&P
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

ระดับการลงทุน (investment grade)

Moody’s
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3

อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี = โดยผู้ออกตราสารหนี =ไม่สามารถ
ชําระดอกเบี =ยและคืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

 ตราสารหนีร/ ะยะสัน/
Moody’s
P-1

S&P
A-1

TRIS
T1

Fitch
F1

P-2

A-2

T2

F2

P-3

A-3

T3

F3

B
C
D

T4
D

B
C
D

คําอธิบาย
ผู้ออกตราสารหนี =มีสถานะทังทางด้
=
านการตลาดและการเงินทีแข็งแกร่งในระดับดีมาก มี
สภาพคล่องทีดีมาก และนักลงทุนจะได้ รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี =ทีดีกว่า
อันดับเครดิตในระดับอืน
ผู้ออกตราสารหนี ม= ี ส ถานะทัง= ด้ า นการตลาดและการเงิ น ที แข็ งแกร่ งในระดับ ดี และมี
ความสามารถในการชําระหนี =ระยะสันในระดั
=
บทีน่าพอใจ
ผู้ออกตราสารหนี =มีความสามารถในการชําระหนี =ระยะสันในระดั
=
บทียอมรับได้
มีความสามารถในการชําระหนี =ระยะสันที
= ค่อนข้ างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสูงของความสามารถในการชําระหนี =ได้ ตรงตามกําหนดเวลาทีระบุไว้
เป็ นระดับทีอยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี = โดยผู้ออกตราสารหนี =ไม่สามารถชาระดอกเบี =ยและ
คืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

หมายเหตุ
(1)
(2)

เครื องหมายบวก (+) หรื อ ลบ (-) หรื อเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ ายนัน= เพือจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
คําเสริ มท้ าย (tha) จะระบุไว้ ต่อจากอันดับเครดิตเพือบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยTจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
% ตามช่ วงเวลา

ผลการดําเนินงาน
สิน/ สุด ณ วันที' 31 มีนาคม 2565
KFFVPE-UI

ดัชนีชี =วัด (Benchmark)*
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน
ความผันผวนของดัชนีชี =วัด

% ต่ อปี

ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง
3 ปี
5 ปี
10 ปี

นับจากวันเริ'ม
โครงการ
(24 ธันวาคม 2564)

Year to
Date

ย้ อนหลัง
3 เดือน

ย้ อนหลัง
6 เดือน

ย้ อนหลัง
1 ปี

-0.96%

-0.96%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-0.99%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.00%

0.00%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.04%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

หมายเหตุ : * ไม่มีดชั นีชี =วัด (Benchmark) เนืองจากกองทุนมีการบริ หารจัดการทีมีลกั ษณะเฉพาะ เพือให้ ได้ ผลตอบแทนทีคาดหวังตามระยะเวลา
ทีกําหนด จึงไม่จําเป็ นต้ องเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนกับดัชนีชี =วัด
** ผลตอบแทนทีมีอายุเกินหนึงปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี = ได้ จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลดําเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
กองทุนนีเ/ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี (Maximum drawdown) : - ไม่ มี *กรณีกองทุนจัดตังไม่
= ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเกิดขึ =นนับตังแต่
= จดั ตังกองทุ
=
น

การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ 31 มีนาคม 2565
- ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ ที www.krungsriasset.com

คําเตือนเกี'ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
การพิจารณาร่างหนังสือชี =ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม= ิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชีช= วน
ของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเสนอขายนัน=
บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด อาจลงทุนในหลักทรั พย์หรื อทรัพย์สินอืนเพือบริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด เช่นเดียวกันกับที
บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืนเพือกองทุนรวม ซึงอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวม ทัง= นี =
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้ อมูลอืนเพิมเติมได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการใช้ ข้อมูลในอดีตในการคํานวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิŒสหสัมพันธ์ (Absolute Correlation Coefficient) กองทุนจึงมีความเสียง หากสินค้ า
หรื อตัวแปรทีสัญญาซื =อขายล่วงหน้ าอ้ างอิง (Underlying) และทรัพย์สินทีต้ องการลดความเสียงเคลือนไหวในทิศทางทีไม่เป็ นไปตามข้ อมูลในอดีต ซึงอาจส่งผลให้ การ
เข้ าทําสัญญาซื =อขายล่วงหน้ าไม่สามารถลดความเสียงได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ข้ อมูล ณ วันที' 31 มีนาคม 2565

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยTจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

ส่ วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
และ
ส่ วนรายละเอียดข้ อผูกพัน

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Finnoventure PE Y2033
- ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย
Krungsri Finnoventure PE Y2033 Fund
- Not for Retail Investors
(KFFVPE-UI)

ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
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ส่ วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
คาจากัดความ / คานิยาม :
ในเอกสำรฉบับนี ้ เว้ นแต่เนื ้อควำมจะแสดงให้ เห็นเป็ นควำมหมำยอื่น คำจำกัดควำมต่ำง ๆ ให้ มีควำมหมำยตำมที่ให้ ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
กองทุน/กองทุนเปิ ด/กองทุนรวม หมำยถึง กองทุนเปิ ดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ ำมขำยผู้ลงทุนรำยย่อย
หน่วยลงทุน หมำยถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ ำมขำยผู้ลงทุนรำยย่อย
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย หมำยถึง กองทุนรวมที่มีนโยบำยกำรลงทุนในลักษณะผ่อนคลำยกว่ำกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป และจำกัดกำร
เสนอขำยและกำรถือหน่วยลงทุนไว้ เฉพำะผู้ลงทุนสถำบัน ผู้ลงทุนรำยใหญ่และผู้มีเงินลงทุนสูง
ผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย หมำยถึง ผู้ลงทุนสถำบันและผู้ลงทุนรำยใหญ่ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้ วย กำร
กำหนดบทนิยำมผู้ลงทุนสถำบันและผู้ลงทุนรำยใหญ่ และที่แก้ ไขเพิ่มเติมหรือประกำศอื่นใดที่กำหนดเพิ่มเติมในอนำคต
ผู้ลงทุนสถำบัน หมำยถึง ผู้ลงทุนตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้ วย กำรกำหนดบทนิยำมผู้ลงทุนสถำบัน ผู้ลงทุน
รำยใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรำยใหญ่ ซึง่ ได้ แก่ผ้ ลู งทุนดังต่อไปนี ้
(1) ธนำคำรแห่งประเทศไทย
(2) ธนำคำรพำณิชย์
(3) ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตังขึ
้ ้น
(4) บริษัทเงินทุน
(5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
(6) บริษัทหลักทรัพย์
(7) บริษัทประกันวินำศภัย
(8) บริษัทประกันชีวิต
(9) กองทุนรวม
(10) กองทุนส่วนบุคคลซึง่ บริษัทหลักทรัพย์รับจัดกำรเงินทุนของผู้ลงทุนรำยใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรำยใหญ่ หรือผู้ลงทุนตำม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (25)
(11) กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ
(12) กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ ำรำชกำร
(13) กองทุนประกันสังคม
(14) กองทุนกำรออมแห่งชำติ
(15) กองทุนเพื่อกำรฟื น้ ฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน
(16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำตำมกฎหมำยว่ำด้ วยสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ
(17) สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ
(18) สถำบันคุ้มครองเงินฝำก
(19) ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(20) นิติบคุ คลประเภทบรรษัท
(21) นิติบคุ คลซึง่ มีผ้ ลู งทุนตำม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่ำร้ อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมด
้
(22) ผู้ลงทุนต่ำงประเทศซึง่ มีลกั ษณะทำนองเดียวกับผู้ลงทุนตำม (1) ถึง (22)
(23) ผู้จดั กำรกองทุน หรือผู้จดั กำรลงทุนในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลำกรใน
ธุรกิจตลำดทุน
(24) ผู้ลงทุนอื่นใดตำมที่สำนักงำนประกำศกำหนด
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ผู้ลงทุนรำยใหญ่พิเศษ หมำยถึง ผู้ลงทุนตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้ วย กำรกำหนดบทนิยำมผู้ลงทุนสถำบัน ผู้
ลงทุนรำยใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรำยใหญ่ ซึง่ ได้ แก่ผ้ ลู งทุนดังต่อไปนี ้
(1) นิติบคุ คลที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้
(ก) มีส่วนของผู้ถือหุ้นตำมงบกำรเงินปี ล่ำสุดที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ ว ตังแต่
้ 200 ล้ ำนบำทขึ ้นไป
(ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำตังแต่
้ 40 ล้ ำนบำทขึ ้นไป หรือในกรณีที่นบั รวมเงินฝำกแล้ วมีเงินลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่ำวตังแต่
้ 80 ล้ ำนบำทขึ ้นไป ทังนี
้ ้ ให้ พิจำรณำตำมงบกำรเงินปี ลำ่ สุดทีผ่ ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ ว
(2) บุคคลธรรมดำซึง่ นับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้
(ก) มีสินทรัพย์สทุ ธิตงแต่
ั ้ 70 ล้ ำนบำทขึ ้นไป ทังนี
้ ้ สินทรัพย์ดงั กล่ำวไม่นบั รวมมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ซงึ่ ใช้ เป็ นที่พกั อำศัยประจำของบุคคลนัน้
(ข) มีรำยได้ ต่อปี ตงแต่
ั ้ 10 ล้ ำนบำทขึ ้นไป หรือในกรณีที่ไม่นบั รวมกับคู่สมรสแล้ว มีรำยได้ ต่อปี ตงแต่
ั ้ 7 ล้ ำนบำทขึ ้นไป
(ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำตังแต่
้ 25 ล้ ำนบำทขึ ้นไป หรือในกรณีที่นบั รวมเงินฝำกแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่ำวตังแต่
้ 50 ล้ ำนบำทขึ ้นไป
ผู้มีเงินลงทุนสูง หมำยถึง ผู้ที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในครัง้ แรกตังแต่
้ 500,000 บำทขึ ้นไป (initial minimum subscription)
บริษัทจัดกำร หมำยถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ หมำยถึง ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
นำยทะเบียนหน่วยลงทุน หมำยถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด
ผู้รับฝำกทรัพย์สินในต่ำงประเทศ หมำยถึง ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ต่ำงประเทศ และ/หรือผู้รับฝำกหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
ผู้สนับสนุน หมำยถึง ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจดทะเบียน หมำยถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้ รับกำรจดทะเบียนหรือได้ รับอนุญำตให้ ทำกำรซื ้อขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทขึ ้นทะเบียน หมำยถึง บริษัทที่มหี ลักทรัพย์ซื ้อขำยในศูนย์ซื ้อขำยหลักทรัพย์กรุงเทพ
ตลำดหลักทรัพย์ หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันทำกำร หมำยถึง วันเปิ ดทำกำรตำมปกติของบริษัทจัดกำร และ/หรือ วันทำกำรของกองทุนหลัก
วันทำกำรซื ้อขำย หมำยถึง วันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนตำมที่บริษัทจัดกำรประกำศกำหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสำคัญและ/หรือช่องทำง
อื่นใดตำมที่กำหนดไว้ ในโครงกำร
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนต้ นทำง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง
(“กองทุนปลำยทำง”) ในกลุ่ม “กรุงศรีไทยแลนด์” ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำร
คำเสนอซื ้อ หมำยถึง คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจกำรเป็ นกำรทัว่ ไปที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อต้ องปฏิบตั ิตำมประกำศว่ำด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำร ใน
กำรเข้ ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร
มูลค่ำหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิหำรด้ วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดเมื
้
่อสิ ้นวันทำกำรที่คำนวณ
รำคำขำยหน่วยลงทุน หมำยถึง รำคำขำยหน่วยลงทุนของกองทุนที่คำนวณโดยวิธีกำรที่ระบุไว้ ในโครงกำร บวกด้ วยค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน
และค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ (ถ้ ำมี)
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รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมำยถึง รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที่คำนวณโดยวิธีกำรที่ระบุไว้ ในโครงกำร หักด้ วยค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน และค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ (ถ้ ำมี)
รำคำขำยหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน หมำยถึง รำคำขำยหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่คำนวณโดยวิธีกำรที่ระบุไว้ ใน
โครงกำร บวกด้ วยค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ (ถ้ ำมี)
รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุน หมำยถึง รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน ของกองทุนที่คำนวณโดยวิธีกำรที่
ระบุไว้ ในโครงกำร หักด้ วยค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ (ถ้ ำมี)
แก้ ไขรำคำย้ อนหลัง หมำยถึง แก้ ไขรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องให้ เป็ นรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องโดยแก้ ไขรำคำย้ อนหลังตังแต่
้ วนั ที่รำคำหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้ องจนถึงปั จจุบนั
กำรชดเชยรำคำ หมำยถึง กำรเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหรือผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนที่มีรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง หรือกำรจ่ำยเงินซึง่ มี
มูลค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับรำคำหน่วยลงทุนทีถ่ กู ต้ อง แทนกำรเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน
กิจกำร หมำยถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื ้อขำยในศูนย์ซื ้อขำยหลักทรัพย์ หรือบริษัท มหำชน จำกัด
สถำบันกำรเงิน หมำยถึง สถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้ วยดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมของสถำบันกำรเงิน
สมำคม หมำยถึง สมำคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญำตและจดทะเบียนกับสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทำ
กำรส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรลงทุน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
วงเงินรับอนุญำต หมำยถึง วงเงินที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือธนำคำรแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนที่มีอำนำจตำมกฎหมำยใดๆ
อนุญำตหรือเห็นชอบให้ กองทุน โดยบริษัทจัดกำรสำมำรถเคลื่อนย้ ำยเงินลงทุนเพื่อไปลงทุนในต่ำงประเทศได้
มติพิเศษ หมำยถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ เข้ ำร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้ งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติเสียงข้ ำงมำก หมำยถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้ ำงมำกของจำนวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ เข้ ำร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้ งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
คาอธิบายศัพท์ เรื่องการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายคาย่ อและความหมายของคาย่ อ รวมถึงคาศัพท์ ท่ปี รากฏในหัวข้ อ
ประเภทและอัตราส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์
“กลุ่มกิจกำร” หมำยถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญชีทสี่ ภำวิชำชีพบัญชีกำหนดให้ จดั ทำงบกำรเงินรวม
“กองทุนฟื น้ ฟู” หมำยถึง กองทุนเพื่อกำรฟื น้ ฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้ วยธนำคำรแห่งประเทศไทย
“กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย” หมำยถึง กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตงขึ
ั ้ ้นเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำตลำดพันธบัตรสกุลเงินท้ องถิ่นในภูมิภำคตำมโครงกำรจัดตัง้
กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตำมมติของที่ประชุมกลุ่มธนำคำรกลำงสมำชิก Executives Meeting of East Asia and
Pacific Central Banks (EMEAP)
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“กองทุน AI” หมำยถึง กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)
“กองทุน buy & hold” หมำยถึง กองทุนรวมที่ม่งุ เน้ นลงทุนเพียงครัง้ เดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ จนครบกำหนดอำยุของทรัพย์สิน หรือครบอำยุของ
รอบกำรลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอำยุของกองทุนรวม
“กองทุน CIS ต่ำงประเทศ” หมำยถึง กองทุนที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึง่ มีลกั ษณะเป็ นโครงกำรลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment
scheme) ทังนี
้ ้ ไม่ว่ำกองทุนดังกล่ำวจะจัดตังในรู
้ ปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private equity ที่
จัดตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ
“กองทุน ETF ต่ำงประเทศ” หมำยถึง กองทุน exchange traded fund ที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ
“กองทุน infra” หมำยถึง รูปแบบกำรลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ องกับโครงสร้ ำงพื ้นฐำนของประเทศต่ำง ๆ ซึง่ ได้ แก่
1. กองทุนโครงสร้ ำงพื ้นฐำนที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตำมกฎหมำยว่ำด้ วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน
2. กองทุนโครงสร้ ำงพื ้นฐำนต่ำงประเทศที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลักในกำรลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้ ำงพื ้นฐำนตำม 1. ทังนี
้ ้ ไม่ว่ำกองทุนโครงสร้ ำงพื ้นฐำนดังกล่ำวจะจัดตังในรู
้ ปบริ ษัททรัสต์ หรือรูปอื่นใด
“กองทุน LTF” หมำยถึง กองทุนรวมหุ้นระยะยำว (Long Term Equity Fund) ที่จดั ตังขึ
้ ้นก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
“กองทุนเพื่อกำรออม” หมำยถึง กองทุนรวมเพื่อกำรออมตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยกำรลงทุนของกองทุน
“กองทุน private equity” หมำยถึง กิจกำรเงินร่วมลงทุน (private equity) ที่อำจจัดตังขึ
้ ้นในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด และมีลกั ษณะของ
กิจกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี ้
1. กิจกำรเงินร่วมลงทุนที่กำหนดไว้ ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้ วยกำรกำหนดกำรจัดกำรเงินทุนของกิจกำรเงิน
ร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็ นกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล
2. กิจกำรเงินร่วมลงทุนตำมกฎหมำยต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะครบถ้ วน ดังนี ้
(ก) มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตังแต่
้ 2 รำยขึ ้นไป ทังนี
้ ้ ต้ องมิได้ เป็ นไปเพื่อแสวงหำประโยชน์จำกกำรจัดกำรทรัพย์สินส่วนตัวของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็ นกำรเฉพำะ
(ข) มีกำรมอบหมำยให้ บคุ คลหนึ่งบุคคลใดเป็ นผู้จดั กำรเงินทุนและทรัพย์สินทีเ่ กิดจำกเงินทุน
(ค) มีนโยบำยกำรลงทุนในกิจกำรอื่นผ่ำนกำรเข้ ำทำสัญญำกำรลงทุนในหุ้นหรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินที่ก่อให้ เกิดสิทธิในกำรได้ มำซึง่ หุ้นของกิจกำร
นันในภำยหลั
้
ง โดยมีส่วนในกำรกำกับดูแลแผนธุรกิจกำรดำเนินงำนหรือกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำน หรือกำรดำเนินกำรอื่นใดในลักษณะทีส่ ะท้ อนถึง
กำรมีบทบำทต่อกำรดำเนินธุรกิจของกิจกำรดังกล่ำว
“กองทุน property” หมำยถึง กองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ องกับอสังหำริมทรัพย์ซงึ่ อยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ที่อยู่ภำยใต้ บงั คับประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยว่ำด้ วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน
3. foreign REIT
“กองทุน UI” หมำยถึง กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถำบันหรือผู้ลงทุนรำยใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited Investor Mutual Fund)
“กำรลดควำมเสี่ยง” หมำยถึง กำรลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรลงทุนโดยกำรเข้ ำเป็ นคู่สญ
ั ญำใน derivatives ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
1. ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อหำผลประโยชน์โดยกำรเก็งกำไร (speculate)
2. มีผลให้ ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็ นกำรลดควำมเสี่ยงทัว่ ไปและควำมเสี่ยงเฉพำะของทรัพย์สินที่ต้องกำรลดควำมเสี่ยง
4. สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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“โครงกำร” หมำยถึง โครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
“เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก” หมำยถึง ทรัพย์สินดังนี ้
1. เงินฝำก เงินฝำกอิสลำม หรือตรำสำรอื่นที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับเงินฝำก
2. สลำกออมทรัพย์ที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้ วยธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
3. สลำกออมสินพิเศษที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้ วยธนำคำรออมสิน
“เงินฝำกอิสลำม” หมำยถึง ข้ อตกลงที่เป็ นไปตำมหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลกั ษณะที่เทียบเคียงได้ กบั เงินฝำก โดยคู่สญ
ั ญำที่เทียบเคียงได้ กบั ผู้ฝำก
สำมำรถเรียกคืนเงินต้ นจำกคูส่ ญ
ั ญำฝ่ ำยที่เทียบเคียงได้ กบั ผู้รับฝำกได้ เต็มจำนวน ณ เวลำใด ๆ
“ดัชนีกลุ่มสินค้ ำโภคภัณฑ์” หมำยถึง ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็ นสินค้ ำโภคภัณฑ์หลำยชนิด
“ดัชนีเงินเฟ้อ” หมำยถึง ดัชนีที่จดั ทำขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้ อนอัตรำเงินเฟ้อ
“ตรำสำรกึ่งหนี ้กึ่งทุน” ตรำสำรทำงกำรเงินที่มีเงื่อนไขให้ แปลงสภำพเป็ นหุ้นได้
“ตรำสำรภำครัฐไทย” หมำยถึง ตรำสำรดังนี ้
1. ตัว๋ เงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบำล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกกู หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงกำรคลังหรือกองทุนฟื น้ ฟูเป็ นผู้มีภำระผูกพัน
“ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ” หมำยถึง ตรำสำรที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตรำสำรภำครัฐไทยที่รัฐบำลต่ำงประเทศ กระทรวงกำรคลัง ธนำคำรกลำง หรือ
หน่วยงำนของรัฐบำลต่ำงประเทศ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ เป็ นผู้ออกหรือผู้ค ้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตรำสำรที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ของประเทศนัน้
“ตรำสำร Basel III” หมำยถึง ตรำสำรเพื่อกำรนับเป็ นเงินกองทุนของสถำบันกำรเงินไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทยหรือต่ำงประเทศ ที่มีกำรอ้ ำงอิงจำก
หลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลสถำบันกำรเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)
“ตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ” หมำยถึง ศูนย์กลำงหรือเครือข่ำยใด ๆ ที่จดั ให้ มีขึ ้นเพื่อกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศ โดยมีลกั ษณะ
ครบถ้ วนดังนี ้
1. มีกำรรวบรวมคำเสนอซื ้อเสนอขำยหลักทรัพย์จำกผู้เสนอซื ้อหลำยรำยและผู้เสนอขำยหลำยรำย
2. มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้ มีระบบ ซึง่ กำหนดเกี่ยวกับวิธีกำรในกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ไว้ เป็ นกำรล่วงหน้ ำ โดยผู้ให้ บริกำรไม่อำจใช้ ดลุ ยพินิจใน
กำรจัดกำรซื ้อขำยเป็ นประกำรอื่น และผู้เสนอซื ้อเสนอขำยยินยอมที่จะผูกพันตำมหลักเกณฑ์หรือระบบนัน้
“ธปท.” หมำยถึง ธนำคำรแห่งประเทศไทย
“ธพ.” หมำยถึง ธนำคำรพำณิชย์
“บค.” หมำยถึง บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
“บง.” หมำยถึง บริษัทเงินทุน
“บล.” หมำยถึง บริษัทหลักทรัพย์
“บลจ.” หมำยถึง บล. ที่ได้ รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล
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“บริษัทจดทะเบียน” หมำยถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์ที่ได้ รับกำรจดทะเบียนหรือได้ รับกำรอนุญำตให้ ทำกำรซื ้อขำยได้ ใน SET
“บริษัทย่อย” หมำยถึง บริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเกี่ยวกับกำรจัดทำงบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจัดทำและเปิ ดเผย
ล่ำสุด ทังนี
้ ้ หำกไม่มีงบกำรเงินรวมให้ พิจำรณำตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นทีป่ รำกฏในบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นล่ำสุด
“บริษัทใหญ่” หมำยถึง บริษัทใหญ่ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเกี่ยวกับกำรจัดทำงบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจัดทำและเปิ ดเผย
ล่ำสุด ทังนี
้ ้ หำกไม่มีงบกำรเงินรวมให้ พิจำรณำตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นทีป่ รำกฏในบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นล่ำสุด
“แบบ filing” หมำยถึง แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” หมำยถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิงซึง่ กำหนดให้ เป็ นหลักทรัพย์ตำมประกำศคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้ วยกำรกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
“ผู้มีภำระผูกพัน” หมำยถึง ผู้ที่มีภำระผูกพันในกำรชำระหนี ้ตำมตรำสำรทำงกำรเงินในฐำนะผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้ สลักหลัง หรือผู้ค ้ำ
ประกัน แล้ วแต่กรณี
“ศูนย์ซื ้อขำย derivatives” หมำยถึง ศูนย์ซื ้อขำยดังนี ้
1. ศูนย์ซื ้อขำย derivatives ที่ได้ รับใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้ วยสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ
2. ศูนย์ซื ้อขำย derivatives ซึง่ จัดตังขึ
้ น้ และให้ บริกำรได้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศและได้ รับกำรยอมรับจำกสำนักงำน
“หน่วย CIS” หมำยถึง หน่วยของกองทุนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภำยใต้ บงั คับประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถำบัน และกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ
“หน่วย infra” หมำยถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ องกับโครงสร้ ำงพื ้นฐำนซึง่ อยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. กองทุนโครงสร้ ำงพื ้นฐำนที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตำมกฎหมำยว่ำด้ วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุ น
2. กองทุนโครงสร้ ำงพื ้นฐำนต่ำงประเทศที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำย ต่ำงประเทศซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลักในกำรลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุน
โครงสร้ ำงพื ้นฐำนตำม 1. ทังนี
้ ้ ไม่ว่ำจะจัดตังในรู
้ ปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
“หน่วย private equity” หมำยถึง หน่วยของกิจกำรเงินร่วมลงทุน (private equity) อันได้ แก่ หุ้น ใบทรัสต์ ตรำสำรหรือหลักฐำนแสดงสิทธิในทรัพย์สนิ
ของกิจกำรเงินร่วมลงทุนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้ ทังนี
้ ้ ไม่ว่ำกิจกำรดังกล่ำวจะจัดตังขึ
้ ้นในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด
1. กิจกำรเงินร่วมลงทุนที่กำหนดไว้ ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้ วยกำรกำหนดกำรจัดกำรเงินทุนของกิจกำรเงิ น
ร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็ นกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล
2. กิจกำรเงินร่วมลงทุนตำมกฎหมำยต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะครบถ้ วน ดังนี ้
(ก) มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตังแต่
้ 2 รำยขึ ้นไป ทังนี
้ ้ ต้ องมิได้ เป็ นไปเพื่อแสวงหำประโยชน์จำกกำรจัดกำรทรัพย์สินส่วนตัวของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็ นกำรเฉพำะ
(ข) มีกำรมอบหมำยให้ บคุ คลหนึ่งบุคคลใดเป็ นผู้จดั กำรเงินทุนและทรัพย์สินทีเ่ กิดจำกเงินทุน
(ค) มีนโยบำยกำรลงทุนในกิจกำรอื่นผ่ำนกำรเข้ ำทำสัญญำกำรลงทุนในหุ้นหรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินที่ก่อให้ เกิดสิทธิในกำรได้ มำซึง่ หุ้น ของกิจกำร
นันในภำยหลั
้
ง โดยมีส่วนในกำรกำกับดูแลแผนธุรกิจ กำรดำเนินงำนหรือกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำน หรือกำรดำเนินกำรอื่นใดในลักษณะทีส่ ะท้ อนถึ ง
กำรมีบทบำทต่อกำรดำเนินธุรกิจของกิจกำรดังกล่ำว
“หน่วย property” หมำยถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ องกับอสังหำริมทรัพย์ซงึ่ อยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ที่อยู่ภำยใต้ บงั คับประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยว่ำด้ วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน
3. foreign REIT
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“หุ้นกู้ระยะสัน”
้ หมำยถึง หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลำชำระหนี ้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ที่ออกหุ้นกู้
“B/E” หมำยถึง ตัว๋ แลกเงิน (Bill of Exchange)
“benchmark” หมำยถึง ตัวชี ้วัดของกองทุน ซึง่ เป็ นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ ำงขวำงและสอดคล้ องกับนโยบำยกำรลงทุน
ของกองทุนนัน้
“CIS operator” หมำยถึง บุคคลดังนี ้
1. บลจ.ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือ
2. ผู้ทำหน้ ำที่บริหำรจัดกำรกองทุน CIS ต่ำงประเทศ
“concentration limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีสว่ นได้ เสียในกิจกำรทีล่ งทุน
“counterparty limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คสู่ ญ
ั ญำ
“CRA” หมำยถึง สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน เว้ นแต่ที่กำหนดไว้ เป็ นกำรเฉพำะใน
ภำคผนวก 5 ส่วนที่ 5
“credit derivatives” หมำยถึง derivatives ที่มีลกั ษณะเป็ นกำรเคลื่อนย้ ำยควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิตของทรัพย์สินที่ได้ รับกำรประกันควำมเสี่ยงจำก
คู่สญ
ั ญำฝ่ ำยหนึ่งไปยังคู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งตำมมำตรฐำนสำกล โดยคู่สญ
ั ญำฝ่ ำยหนึ่งซึง่ มีภำระผูกพันที่จะต้ องชำระเงินให้ แก่ค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่ง เมื่อ
เกิดเหตุกำรณ์ที่มีผลต่อกำรชำระหนี ้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้ รับกำรประกันควำมเสี่ยง จะได้ รับผลตอบแทนหรือค่ำธรรมเนียมสำหรับกำรมี
ภำระผูกพันดังกล่ำว
“credit event” หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ตำมที่ระบุในข้ อตกลงของตรำสำรหรือสัญญำ
“credit rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือที่จดั ทำโดย CRA ซึง่ เป็ นกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ตำมตรำสำรหรือสัญญำ
“currency risk” หมำยถึง ควำมเสี่ยงด้ ำน FX
“delta” หมำยถึง อัตรำเปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตรำสำรหรือสัญญำ กับรำคำ underlying ของตรำสำรหรือสัญญำ แล้ วแต่กรณี
“derivatives” หมำยถึง สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ
“derivatives on organized exchange” หมำยถึง derivatives ที่ซื ้อขำยในศูนย์ซื ้อขำย derivatives
“discount rate” หมำยถึง อัตรำส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่มีกำรลงทุนที่จะใช้ ในกำรคำนวณมูลค่ำของหลักทรัพย์หรือตรำสำรนัน้
“DW” หมำยถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants)
“foreign REIT” หมำยถึง กองทรัสต์หรือกองอสังหำริมทรัพย์ที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลักในกำรลงทุน ในอสังหำริมทรัพย์
หรือในกิจกำรที่ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ทังนี
้ ้ ไม่ว่ำกองทรัสต์หรือกองดังกล่ำวจะจัดตังในรู
้ ปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่น ใด
“FX” หมำยถึง อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ (Foreign Exchange)

กองทุนเปิ ดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ ำมขำยผู้ลงทุนรำยย่อย

31/03/2022

Page 7

“GMS” หมำยถึง ประเทศกลุ่มอนุภมู ิภำคลุ่มแม่น ้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้ แก่ รำชอำณำจักรกัมพูชำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม และสำธำรณรัฐประชำชนจีน (เฉพำะมณฑลยูนนำน)
“group limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมกลุ่มกิจกำร โดยกำรนำอัตรำส่วนกำรลงทุนในแต่ละบริษทั ที่อยู่ในกลุ่มกิจกำรมำคำนวณ
รวมกัน
“guarantor rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือของผู้มีภำระผูกพันในฐำนะผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้ำประกัน
“international scale” หมำยถึง มำตรฐำนกำรจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้ เปรียบเทียบระหว่ำงประเทศ
“investment grade” หมำยถึง credit rating ในระดับที่สำมำรถลงทุนได้
“IOSCO” หมำยถึง International Organization of Securities Commissions
“IPO” หมำยถึง กำรเสนอขำยตรำสำรต่อประชำชนเป็ นกำรทัว่ ไปในครัง้ แรก (Initial Public Offering)
“issue rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
“issuer rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือของผู้ออกตรำสำรหรือคู่สญ
ั ญำ
“market price” หมำยถึง มูลค่ำตำมรำคำตลำด
“MF” หมำยถึง กองทุนรวม (Mutual Fund)
“MMF” หมำยถึง กองทุนรวมตลำดเงิน (Money Market Fund)
“national scale” หมำยถึง มำตรฐำนกำรจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้ เปรียบเทียบภำยในประเทศ
“NAV” หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)
“net exposure” หมำยถึง มูลค่ำกำรลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่ำเป็ นกำรลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้ อมผ่ำนกำรลงทุนในตรำสำรหรือสัญญำที่ให้
ผลตอบแทนโดยอ้ ำงอิงอยู่กบั ทรัพย์สิน ซึง่ เป็ นผลให้ กองทุนมีควำมเสี่ยงในทรัพย์สินนัน้
“Non-retail MF” หมำยถึง กองทุนรวมที่มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทังหมดเป็
้
นผู้ลงทุนประเภทสถำบัน ซึง่ อยู่ภำยใต้ บงั คับของประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถำบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล
“notional amount” หมำยถึง มูลค่ำตำมหน้ ำสัญญำของ derivatives
“obligation” หมำยถึง ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตำม credit derivatives อ้ ำงอิงถึง (obligation category & obligation
characteristics)
“options” หมำยถึง สัญญำที่มีลกั ษณะตำม (3) ของนิยำม “สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ” ในมำตรำ 3 แห่งพระรำชบัญญัติสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ พ.ศ.
2546

กองทุนเปิ ดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ ำมขำยผู้ลงทุนรำยย่อย

31/03/2022

Page 8

“OTC derivatives” หมำยถึง derivatives ซึง่ ซื ้อขำยนอกศูนย์ซื ้อขำย derivatives
“P/N” หมำยถึง ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน (Promissory Note)
“portfolio duration” หมำยถึง อำยุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึง่ ได้ จำกกำรคำนวณค่ำตำมมำตรฐำนสำกล
“product limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมประเภททรัพย์สิน
“PVD” หมำยถึง กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ (Provident Fund)
“regulated market” หมำยถึง ศูนย์กลำงที่จดั ช่องทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้ค้ำเพื่อให้ เกิดกำรเจรจำต่อรองซื ้อขำยตรำสำรระหว่ำงกันได้ รวมทังให้
้ ข้อมูล
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับตรำสำรนัน้ โดยศูนย์กลำงดังกล่ำวอยู่ภำยใต้ กำรกำกับดูแลของทำงกำรหรือหน่วยงำนที่ทำหน้ ำที่กำกับดูแลด้ ำนหลักทรัพย์หรือตรำสำร
ที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับหลักทรัพย์
“repo” หมำยถึง ธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซื ้อคืน (repurchase agreement)
“retail MF” หมำยถึง กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป (retail Mutual Fund)
“reverse repo” หมำยถึง ธุรกรรมกำรซื ้อโดยมีสญ
ั ญำขำยคืน (reverse repurchase agreement)
“SBL” หมำยถึง ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจกำรกำรยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)
“securities lending” หมำยถึง ธุรกรรมกำรให้ ยืมหลักทรัพย์
“SET” หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“share warrants” หมำยถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
“single entity limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญำ
“SIP” หมำยถึง Specific Investment Products
“SN” หมำยถึง ตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง (Structured Note)
“sovereign rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผ้ อู อกตรำสำรมีถิ่นที่อยู่ ซึง่ เป็ นกำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรผิดนัดชำระ
หนี ้ของรัฐบำลของประเทศนัน้
“TBMA” หมำยถึง สมำคมตลำดตรำสำรหนี ้ไทย (Thai Bond Market Association)
“TSFC” หมำยถึง บล. ที่ได้ รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรให้ สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตำม
กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
“TSR” หมำยถึง ใบแสดงสิทธิในกำรซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)
“underlying” หมำยถึง สินค้ ำ ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้ำงอิง
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“WFE” หมำยถึง World Federation of Exchanges
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงกำรจัดกำร (ไทย) : กองทุนเปิ ดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ ำมขำยผู้ลงทุนรำยย่อย
1.2. ชื่อโครงกำรจัดกำร (อังกฤษ) : Krungsri Finnoventure PE Y2033 Fund-Not for Retail Investors
1.3. ชื่อย่อ : KFFVPE-UI
1.4. ประเภทโครงกำร : กองทุนเปิ ด
1.5. ประเภทกำรขำย : ขำยครัง้ เดียว
1.6. กำรกำหนดอำยุโครงกำร : กำหนด
1.7. อำยุโครงกำร : 12 ปี 0 เดือน 0 วัน
1.8. อำยุโครงกำรถึงวันที่ (กรณีกำหนดอำยุเป็ นช่วงเวลำ) :
1.9. เงื่อนไข (อำยุโครงกำร) :
1. อำยุโครงกำรประมำณ 12 ปี ซึง่ อำจจะน้ อยกว่ำ 12 ปี
2. บริษัทจัดกำรอำจขยำยระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกออกไป โดยอยู่ในกรอบระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรสำมำรถดำเนินกำรจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ทำกำรสุดท้ ำยของรอบกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ แต่แรก
และจะประกำศกำรขยำยระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกให้ ผ้ ลู งทุนทรำบทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรโดยพลัน ทัง้ นี ้ ในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
บริษัทจัดกำรจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสำคัญ
3. ในกรณีที่กองทุนระดมทุนในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ จำนวนน้ อยกว่ำ 100 ล้ ำนบำท บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำร
จัดตังกองทุ
้
นโดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ทังนี
้ ้ หำกยกเลิกกำรจัดตังกองทุ
้
น บริษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ
ที่เกิดขึ ้นจำกเงินที่ได้ รับจำกกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนตำมสัดส่วนของเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนภำยใน 7 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวัน
สุดท้ ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก และหำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำวได้ อนั เนื่องจำก
ควำมผิดของบริษัทจัดกำรเอง บริษัทจัดกำรจะชำระดอกเบี ้ยในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 7.50 ต่อปี นบั แต่วนั ทีค่ รบกำหนดเวลำนันจนถึ
้
งวันที่ชำระเงินค่ำ
ซื ้อหน่วยลงทุนจนครบถ้ วน
4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจัดตังกองทุ
้
นที่อยู่ระหว่ำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกและยุตกิ ำรขำยหน่วยลงทุน โดยบริษั ทจัดกำร
จะรำยงำนให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบถึงกำรยุติกำรขำยหน่วยลงทุนดังกล่ำวภำยใน 7 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่ยตุ ิกำรขำยหน่วยลงทุน
นัน้ และให้ กำรอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นรวมสิ ้นสุดลงในวันทีแ่ จ้ งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ทังนี
้ ้ บริษทั จัดกำรจะคืนเงินค่ ำซื ้อหน่วยลงทุน
และผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจำกเงินที่ได้ รับจำกกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนตำมสัดส่วนของเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนภำยใน 15 วัน
นับแต่วนั ที่กำรอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นรวมสิ ้นสุดลง และหำกบริษทั จัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำวได้ อันเนื่องจำก
ควำมผิดของบริษัทจัดกำรเอง บริษัทจัดกำรจะชำระดอกเบี ้ยในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 7.50 ต่อปี นบั แต่วนั ทีค่ รบกำหนดเวลำนันจนถึ
้
งวันที่ชำระเงินค่ำ
ซื ้อหน่วยลงทุนจนครบถ้ วน
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5. ในกรณีที่ภำยหลังกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกแล้ ว ปรำกฏว่ำไม่มีตรำสำรทีส่ ำมำรถลงทุนได้ อย่ำงเหมำะสมเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษทั จัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจัดตังกองทุ
้
น โดยบริษัทจัดกำรจะรำยงำนให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 7
วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันสุดท้ ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกนัน้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ ้น
จำกเงินที่ได้ รับจำกกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนตำมสัดส่วนของเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนภำยใน 7 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันสุดท้ ำยของ
กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก และหำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำวได้ อนั เนื่องจำกควำมผิดของ
บริษัทจัดกำรเอง บริษัทจัดกำรจะชำระดอกเบี ้ยในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 7.50 ต่อปี นบั แต่วนั ทีค่ รบกำหนดเวลำนันจนถึ
้
งวันที่ชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน
จนครบถ้ วน
6. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนก่อนครบกำหนดอำยุโครงกำร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ลงทุนเป็ นสำคัญ เช่น ในกรณี ที่
บริษัท กรุงศรี ฟิ นโนเวต จำกัด ซึง่ เป็ นผู้จดั กำร PE ทรัสต์ ใช้ ดลุ ยพินิจเลิก PE ทรัสต์ ก่อนครบกำหนดอำยุโครงกำร โดยกระทำกำรเพื่อประโยชน์สงู สุด
ของ PE ทรัสต์ เป็ นต้ น
1.10. ลักษณะโครงกำร : กองทุนรวมที่เสนอขำยผู้ลงทุนสถำบันและผู้ลงทุนรำยใหญ่พิเศษ
1.11. ลักษณะกำรเสนอขำย : เสนอขำยในไทย
2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จำนวนเงินทุนของโครงกำร : 2,000,000,000.00 บำท
2.1.1. จำนวนเงินทุนของโครงกำรเริ่มต้ น : 2,000,000,000.00 บำท
2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงกำร) :
ในระหว่ำงระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษทั จัดกำรอำจเสนอขำยหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงกำรได้ ไม่เกินร้ อยละ 15 ของ
จำนวนเงินทุนโครงกำร ทังนี
้ ้ หำกบริษทั จัดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงกำร (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีก
ร้ อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงกำร บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินกำรปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนและดำเนินกำรจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็ นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ ้นสุดระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำ
2.3. มูลค่ำที่ตรำไว้ ต่อหน่วย : 10.0000 บำท
2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย
2.5. รำคำของหน่วยลงทุนที่เสนอขำยครัง้ แรก : 10.0000 บำท
2.6. มูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ซื ้อครัง้ แรก : 1,000,000.00 บำท
2.7. มูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป : 500.00 บำท
2.8. มูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ขำยคืน : ไม่กำหนด
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขันต่
้ ำของกำรสัง่ ขำยคืน : ไม่กำหนด
2.10. มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่ำ : ไม่กำหนด
2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่ำ : ไม่กำหนด
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2.12. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ไม่มี
3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่ างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า ประเภทและอัตราส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรั พย์ สินอื่น หรือการหาดอกผลโดย
วิธีอ่ นื ที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
เพื่อส่งเสริมกำรลงทุนในตลำดเงินและให้ ผลตอบแทนที่เหมำะสม โดยจะระดมเงินทุนจำกผู้ลงทุนสถำบันหรือผู้ลงทุนรำยใหญ่พิเศษไปลงทุนตำม
นโยบำยกำรลงทุนที่กำหนดไว้ ในโครงกำรจัดกำร ทังนี
้ ้ กองทุนอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ ำนเศรษฐกิจ กำรเมือง และสังคมของประเทศ
ที่ลงทุนได้
3.2. ประเภทกองทุนตำมนโยบำยกำรลงทุนรวม : ทรัพย์สินทำงเลือก
กำรลงทุนของนโยบำยกำรลงทุนในทรัพย์สินทำงเลือก :
- หน่วย private equity
3.3. ประเภทกองทุนรวมตำมลักษณะพิเศษ :
3.4. ประเภทกองทุนตำมกำรลงทุนในต่ำงประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงทังในและต่
้
ำงประเทศ
กำรกำหนดสัดส่วนกำรลงทุนในต่ำงประเทศ : กำหนดสัดส่วนกำรลงทุนในต่ำงประเทศ
โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่เกินร้ อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินกำรลงทุนในต่ำงประเทศบำงส่วน ไม่เกิน ล้ ำนเหรียญ
3.5. นโยบำยกำรกู้ยืม (ถ้ ำมี) :
บริษัทจัดกำรอำจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซื ้อคืนในนำมกองทุนรวมได้ ตำมหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
หรือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ประกำศกำหนด ทังนี
้ ้ จะทำเพื่อกำรบริหำรสภำพคล่องของกองทุนรวมเท่ำนัน้
3.6. กำรลงทุนในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของกำรลงทุนในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ : กำรลดควำมเสี่ยง (Hedging)
3.7. กำรลงทุนในตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง (Structured Note) : ลงทุน
3.8. กลยุทธ์กำรบริหำรกองทุน (Management Style) : อื่น ๆ
- กองทุนนี ้มุ่งหวังให้ ผลประกอบกำรเคลื่อนไหวตำม PE ทรัสต์ - ฟิ นโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี ้ ทรัสต์ I โดย PE ทรัสต์ม่งุ หวังให้ เงินลงทุนเติบโตในระยะ
ยำวโดยเน้ นกำรร่วมลงทุนในกิจกำร Start-up ของบริษัทเอกชนที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
3.9. ดัชนีชี ้วัด/อ้ ำงอิง (Benchmark) :
1.ไม่มี สัดส่วน (%):
หมำยเหตุ:
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หมำยเหตุ:
เนื่องจำกกองทุนมีกำรบริหำรจัดกำรทีม่ ีลกั ษณะเฉพำะ เพื่อให้ ได้ ผลตอบแทนที่คำดหวังตำมระยะเวลำที่กำหนด จึงไม่จำเป็ นต้ องเปรียบเทียบผลกำร
ดำเนินงำนของกองทุนกับตัวชี ้วัด
3.10. ลักษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทุน : จ่ำยผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้ อน
3.11. รำยละเอียดเกี่ยวกับนโยบำยกำรลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนรวมที่มีควำมเสี่ยงสูงหรือมีควำมซับซ้ อน
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
1. กองทุนมีนโยบำยที่จะเน้ นลงทุนในหน่วย private equity โดยไม่จำกัดอัตรำส่วน สำมำรถมีสดั ส่วนกำรลงทุนในหน่วย private equity สูงสุดร้ อยละ
100 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ผ่ำนกำรลงทุนใน PE ทรัสต์
2. PE ทรัสต์ ชื่อ ฟิ นโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี ้ ทรัสต์ I ซึง่ จัดตังขึ
้ ้นเพื่อระดมเงินลงทุนแบบจำกัดจำนวนผู้ลงทุนที่มคี ณ
ุ สมบัติเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อร่วมลงทุนในลักษณะของ Venture Capital (VC) ในกิจกำร Start-up ของบริษัทเอกชนที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ทังในและ
้
ต่ำงประเทศ และเป็ นกิจกำร Start-up ที่มีเทคโนโลยีที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพำะของอุตสำหกรรมนันๆ
้ ได้ แก่ กำรเงิน (Financial tech) พำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และ ยำนยนต์ (Automotive) เป็ นต้ น
3. PE ทรัสต์ดงั กล่ำวจัดตังขึ
้ ้นตำมพระรำชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน พ.ศ. 2550 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด
(มหำชน) (“MFC”) เป็ นทรัสตี ซึง่ มีหน้ ำที่ในกำรจัดกำร PE ทรัสต์ และมีบริษทั กรุงศรี ฟิ นโนเวต จำกัด เป็ นผู้จดั กำรทรัสต์ ซึง่ ทำหน้ ำที่ในกำรจัดกำร
ลงทุน ทังนี
้ ้ บริษัท กรุงศรี ฟิ นโนเวต จำกัด เป็ นบริษทั ร่วมลงทุน (Corporate Venture Capital : CVC) จัดตังขึ
้ ้นในปี พ.ศ. 2560 อยู่ภำยใต้ กำรกำกับ
ดูแลของธนำคำรแห่งประเทศไทย มีธนำคำรกรุงศรีเป็ นผู้ถือหุ้น 100% บริษัท กรุงศรี ฟิ นโนเวต จำกัด มีประสบกำรณ์กำรลงทุนมำกกว่ำ 15 Start-up
รวมเงินลงทุนมำกกว่ำ 1,500 ล้ ำนบำท และนับเป็ นหนึ่งในสถำบันกำรเงินที่เป็ นพันธมิตรร่วมงำนกับ Start-up มำกที่สดุ ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ และยังเป็ นที่ยอมรับจำกหลำกหลำยสถำบันชันน
้ ำ
4. กองทุนมีประมำณกำรผลตอบแทนภำยใต้ สถำนกำรณ์เชิงลบอย่ำงมำกทีส่ ดุ (worst case scenario) จำกกำรที่ PE ทรัสต์ มีกำรลงทุนในสัญญำซื ้อ
ขำยล่วงหน้ ำ (derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน ไม่เกินร้ อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
5. PE ทรัสต์ มีกำหนดเงินเรียกลงทุนทังหมด
้
(Total Committed Capital) ประมำณ 3,000 ล้ ำนบำท ทังนี
้ ้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจ
ของผู้จดั กำรทรัสต์ โดย PE ทรัสต์ มีอำยุโครงกำร 10 ปี และสำมำรถต่ออำยุได้ 2 ครัง้ ๆ ละ 1 ปี หำกยังมีทรัพย์สินใน PE ทรัสต์เหลืออยู่และผู้จดั กำรท
รัสต์พิจำรณำแล้ วเห็นว่ำกำรต่ออำยุออกไปจะเป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนมำกกว่ำ ทังนี
้ ้ อำจเลิกโครงกำรก่อน 12 ปี ได้ หำกผู้จดั กำรทรัสต์ใช้ ดลุ ย
พินิจเลิก PE ทรัสต์
6. กองทุนไม่กำหนด minimum committed capital โดยกองทุนจะทยอยลงทุนตำมที่ PE ทรัสต์มีกำรเรียกระดมทุน (Capital call) ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2
ครำวๆ ละประมำณร้ อยละ 50 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือเป็ นไปตำมระยะเวลำหรือจำนวนที่ผ้ จู ดั กำร ทรัสต์กำหนด โดยในระหว่ำงรอเรียก
ระดมทุนนี ้ กองทุนจะลงทุนในตรำสำรที่มีควำมเสี่ยงต่ำและสภำพคล่องสูง เช่น ตรำสำรภำครัฐ และเงินฝำกธนำคำร เป็ นต้ น
7. กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรทุน ตรำสำรกึ่งหนี ้กึ่งทุน ตรำสำรหนี ้และ/หรือเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ตรำสำร Basel III หน่วย CIS หน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ หรือกองทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ (REITs) และ/หรื อกองทุนรวมโครงสร้ ำงพื ้นฐำน ทังในประเทศ
้
และ/หรือต่ำงประเทศ
8. กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรหนี ้ที่มอี นั ดับควำมน่ำเชื่อถือต่ำกว่ำทีส่ ำมำรถลงทุนได้ (Non-Investment grade) ตรำสำรหนี ้ที่ไม่ได้ รับกำรจัดอันดับ
ควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated) หรื อตรำสำรทุนของบริษัทที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยไม่จำกัดอัตรำส่วน
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9. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำลงทุนในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำเพื่อป้ องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุล ยพินิจของ
บริษัทจัดกำร ซึง่ จะพิจำรณำลงทุนในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives) เพื่อป้ องกันควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำในสกุลเงิน
ต่ำงประเทศที่อำจเกิดขึ ้นได้ จำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศตำมควำมเหมำะสมและสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ อย่ำงไรก็ดี กรณีกองทุนมีสดั ส่วนกำรลงทุน
ในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำเพื่อป้ องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเกินมูลค่ำควำมเสี่ยงที่มีอยู่ อำจเนื่องจำกกำรไม่ได้ รับทรำบข้ อมูลกำรลงทุน
ในทันที หรือสำเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุม โดยมิได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหำผลตอบแทน บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรปรับลดสัดส่วนกำรลงทุนใน
สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำโดยพลันนับแต่วนั ที่รับทรำบข้ อมูล เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
10. กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง (Structured Notes)
11. กองทุนจะไม่ทำธุรกรรมกำรขำยหลักทรัพย์ที่ไม่มีอยู่ในครอบครอง (Short Sale) กำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซื ้อคืน (Repurchase Agreement) และกำร
กู้ยืม เว้ นแต่กำรกู้ยืมและ repo เพื่อกำรบริหำรสภำพคล่องของกองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ประกำศกำหนดเท่ำนัน้
12. ส่วนที่เหลืออำจจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นทังในประเทศและ/หรื
้
อต่ำงประเทศ ตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
หรือสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนดให้ ลงทุนได้
สรุปข้ อมูลสาคัญที่ผ้ ลู งทุนควรทราบเกี่ยวกับ PE ทรัสต์ : ฟิ นโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี ้ ทรัสต์ I
ชื่อ PE ทรั สต์

ฟิ นโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี ้ ทรัสต์ I

ประเภทของกองทรัสต์

กองทรัสต์เพื่อกิจกำรเงินร่วมลงทุน (PE Trust)

อายุ PE ทรัสต์

10 ปี และต่ออำยุได้ อีก 2 ครัง้ ๆ ละ 1 ปี หำกยังมีทรัพย์สินใน PE ทรัสต์เหลืออยู่และผู้จดั กำรทรัสต์
พิจำรณำแล้ วเห็นว่ำกำรต่ออำยุออกไปจะเป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนมำกกว่ำ

ผู้จัดการทรัสต์

บริษัท กรุงศรี ฟิ นโนเวต จำกัด

บริษัท กรุงศรี ฟิ นโนเวต จากัด
(“กรุงศรี ฟิ นโนเวต”)

จัดตังขึ
้ ้นในปี พ.ศ. 2560 เป็ นบริษัทร่วมลงทุน (Corporate Venture Capital : CVC) ในเครือกรุงศรี ซึง่ มี
พันธกิจสำคัญในกำรสนับสนุนธุรกิจสตำร์ ทอัพ (Start-up) ด้ ำนฟิ นเทคและเทคโนโลยีที่เกียวข้ องด้ ำนกำร
ธนำคำรทังในประเทศไทยและประเทศอื
้
่นๆ ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเติบโตไปยัง
เป้ ำหมำยที่วำงไว้ ผ่ำนกิจกรรมหลัก ได้ แก่ กำรลงทุนเพื่อสร้ ำงธุรกิจสตำร์ ทอัพใหม่ๆ และโครงกำรบ่ม
เพำะธุรกิจ Start-up ควำมร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และกำรร่วมลงทุน โดยได้ รับกำรสนับสนุนและควำม
ร่วมมือมือจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ของกรุงศรี
กรุงศรี ฟิ นโนเวต มีประสบกำรณ์กำรลงทุนมำนำนกว่ำ 4 ปี ในกว่ำ 15 กิจกำร Start-up รวมเงินลงทุน
มำกกว่ำ 1,500 ล้ ำนบำท และยังเป็ นสถำบันกำรเงินที่เป็ นพันธมิตรร่วมงำนกับ Start-up จำนวนมำก
ที่สดุ ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มำกกว่ำ 63 บริษัท กว่ำ 106 โครงกำร และส่งเสริมกำรทำงำน
ด้ ำนนวัตกรรมของกรุงศรีและบริษัทในเครือมำกกว่ำ 37 หน่วยธุรกิจ ประกอบกับควำมแข็งแกร่งของกรุง
ศรีและมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) ซึง่ เป็ นหนึ่งในกลุ่มสถำบันทำงกำรเงินชันน
้ ำระดับ
โลก อีกทัง้ MUFG มีเครือข่ำยที่แข็งแกร่งซึง่ สำมำรถสร้ ำงควำมสำเร็จและกำรเติบโตที่เข้ มแข็งให้ กบั
กองทุน

ทรัสตี

บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหำชน)

วัตถุประสงค์ การลงทุน

ทรัสต์จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อระดมเงินลงทุนแบบจำกัดจำนวนผู้ลงทุนที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตำมเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อร่วมลงทุนในลักษณะของ Venture Capital (VC) ในกิจกำร Start-up ของบริษัทเอกชนที่ไม่ได้ จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ทังในและต่
้
ำงประเทศ โดยเป็ นกิจกำร Start-up ที่มีเทคโนโลยีที่เป็ น
เอกลักษณ์เฉพำะของอุตสำหกรรมนันๆ
้ ได้ แก่ กำรเงิน (Financial tech) พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ECommerce) และ ยำนยนต์ (Automotive) เป็ นต้ น
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นโยบายการลงทุน

1. ลงทุนในตรำสำรทุน ตรำสำรที่เกี่ยวข้ องกับตรำสำรทุน และเงินกู้แปลงสภำพ (Convertible Debt)
2. เน้ นลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกิจ ได้ เเก่ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับกำรเงิน (Financial tech) พำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และยำนยนต์ (Automotive) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ แก่ ประเทศ
ไทย อินโดนีเซีย ฟิ ลลิปปิ นส์ สิงคโปร์ เวียดนำม
3. เงินลงทุนที่ได้ รับชำระแล้ วจำกผู้ลงทุน (Capital Contribution) ซึง่ ยังไม่ได้ นำไปลงทุนในกิจกำร Startup อำจนำไปลงทุนชัว่ ครำว (Temporary Investments) ในสินทรัพย์สภำพคล่องระยะสัน้ เพื่อรอกำร
ลงทุนในกิจกำร Start-up และ/หรื อเพื่อใช้ ชำระค่ำธรรมเนียมใดๆ หนี ้สิ ้น ค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ หรื ออำจนำไปจัดสรร
คืนให้ กบั ผู้ลงทุนหำกเงินดังกล่ำวไม่ได้ ถูกนำไปใช้ ลงทุน โดยให้ เป็ นไปตำมดุลพินิจของผู้จดั กำรทรัสต์
ทังนี
้ ้ กองทรัสต์อำจลงทุนในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำร
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีอตั รำส่วนกำรลงทุนสูงสุดไม่เกิน 5% ของ NAV และเพื่อ
ป้ องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงิน โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั กำรทรัสต์ และไม่มีกำรกู้ยืม
เว้ นแต่กำรกู้ยืมเพื่อกำรบริ หำรสภำพคล่องของกองทรัสต์ ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ประกำศ
กำหนด
4. กำรลงทุนชัว่ ครำว (Temporary Investments) ข้ ำงต้ น ได้ แก่ เงินลงทุนในสินทรัพย์ต่อไปนี ้ (ก) เงินสด
หรือรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (ข) หลักทรัพย์ในควำมต้ องกำรของตลำดทีแ่ สดงถึงควำมเป็ นเจ้ ำหนี ้
โดยตรง (Marketable Direct Obligations) ซึง่ ออกหรือค ้ำประกันอย่ำงไม่มีเงื่อนไขโดยรัฐบำลของแต่ละ
ประเทศ หรือออกโดยหน่วยงำนของรัฐ ที่มีอำยุไม่เกินหนึ่งปี นบั จำกวันที่ได้ มำซึง่ หลักทรัพย์ดังกล่ำว (ค)
ตรำสำรในตลำดเงิน ตรำสำรพำณิชย์ หรือตรำสำรหนี ้ระยะสันอื
้ ่น ๆ ซึง่ ณ วันที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุน มี
อันดับควำมน่ำเชื่อถืออยู่ในอันดับสูงสุดสองอันดับแรก จำกกำรจัดอันดับโดย Standard & Poor's
Ratings Services หรือ Moody's Investors Services, Inc. หรือผู้รับช่วงของสถำบันจัดอันดับดังกล่ำว
(หรือสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือระหว่ำงประเทศอื่นใด) หรือหน่วยงำนที่ได้ รับใบอนุญำตให้ ดำเนิน
ธุรกิจเป็ นสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือในประเทศที่มีกำรออกตรำสำรดังกล่ำว (ง) บัญชีเงินฝำกใน
ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินอื่น ๆ ที่มีภำระดอกเบี ้ย (จ) กองทุนรวมตลำดเงิน และ (ฉ) บัตรเงินฝำกที่มี
อำยุไม่เกินหนึ่งปี นบั จำกวันที่ได้ มำซึง่ บัตรเงินฝำกดังกล่ำวซึง่ ออกโดยธนำคำรพำณิชย์ที่น่ำเชื่อถือ
5. ผู้จดั กำรทรัสต์หรือบริษัทในเครืออำจมีกำรลงทุนในกิจกำรเป้ ำหมำยอยู่ก่อนวันปิ ดรับกำรลงทุน
(Warehoused Investments) ซึ่งกำรลงทุนนันอำจมี
้
ลกั ษณะที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์กำร
ลงทุนของ PE ทรัสต์ ผู้จดั กำรทรัสต์อำจโอนกำรลงทุนดังกล่ำวนันมำยั
้ ง PE ทรัสต์ภำยหลังวันปิ ดรับกำร
ลงทุน (Closing) และถือว่ำ Warehoused Investments ที่โอนมำนี ้ถือเป็ นเงินลงทุนที่ได้ รับชำระแล้ วใน
ส่วนของผู้จดั กำรทรัสต์ มูลค่ำของ Warehoused Investments ที่โอนมำจะเท่ำกับรำคำยุติธรรมของ
Warehoused Investment บวกด้ วยยอดเงินส่วนเพิ่มที่กำหนดโดยผู้จดั กำรทรัสต์ ซึง่ รวมถึง
ค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นจำกกำรเข้ ำซื ้อ ถือครอง และกำรโอนส่วน Warehoused Investment นี ้
ตำมมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำนของอุตสำหกรรมที่มีอยู่
6. PE ทรัสต์อำจมีกำรลงทุนในตรำสำรใดๆ อำทิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภำพ ที่ออกโดยกิจกำรเป้ ำหมำยหรือ
บริษัทในเครือของกิจกำรเป้ ำหมำยเป็ นกำรชัว่ ครำวเพื่อจองหรือรอกำรเข้ ำลงทุน (Bridge Investment)
ในกิจกำรเป้ ำหมำย หำกกำรเข้ ำลงทุนชัว่ ครำวดังกล่ำวไม่ได้ รับกำรชำระคืนภำยใน 12 เดือนนับแต่วนั เข้ ำ
ลงทุน จะถือว่ำ Bridge Investment นีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของพอร์ ตกำรลงทุนของ PE ทรัสต์
7. PE ทรัสต์อำจลงทุนในตรำสำร/สินทรัพย์อื่นใด นอกเหนือจำกที่ระบุไว้ ซึง่ รวมถึงตรำสำร/สินทรัพย์ที่
ไม่ได้ อยู่มีอยู่ ณ วันที่ของหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ แต่อยู่ภำยใต้ วตั ถุประสงค์และนโยบำยกำรลงทุน
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การกู้ยืม

PE ทรัสต์ ไม่มีกำรเพิ่มสถำนะกำรลงทุนในสินทรัพย์ให้ มีมลู ค่ำสูงกว่ำมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของ PE ทรัสต์
(Leverage) และ/หรือทำธุรกรรมกำรกู้ยืม

ประเทศที่ลงทุน

เน้ นลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิ ลลิปปิ นส์ สิงคโปร์ เวียดนำม ทังนี
้ ้
จะลงทุนในต่ำงประเทศสูงสุดไม่เกิน 79% ของ NAV

รูปแบบ (ธีม) การลงทุน

● ลงทุนเชิงกลยุทธ์ (สัดส่วน 60%)
● ลงทุนเพื่อเน้ นสร้ ำงผลตอบแทน (สัดส่วน 20%)
● ลงทุนเพื่อเทคโนโลยีอนำคต (สัดส่วน 20%)

ประเภทธุรกิจที่ลงทุน

เน้ นลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกิจ ได้ เเก่
1. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับกำรเงิน (Financial tech) สัดส่วน 40%
2. พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) สัดส่วน 30%
3. ยำนยนต์ (Automotive) สัดส่วน 30%

ระดับของ Start-up ที่ลงทุน

Start-up ระดับ Series A* ขึ ้นไป เพื่อนำไปใช้ พฒ
ั นำผลิตภัณฑ์ ขยำยฐำนลูกค้ ำ สร้ ำงฐำนข้ อมูล รวมถึง
กำรปรับธุรกิจให้ เข้ ำกับตลำดทีใ่ หญ่มำกขึ ้นกว่ำเดิม
*Start-up ระดับ Series A หมำยถึง รอบกำรลงทุน A ซึง่ เป็ นช่วงที่ธุรกิจของ Start-up เป็ นที่ร้ ูจกั แล้ ว จึง
ต้ องกำรที่จะออกผลิตภัณฑ์หรือขยำยฐำนลูกค้ ำที่ใหญ่ขึ ้น หรือจะขยำยตัวไปสู่ตลำดใหม่ รวมถึงกำรปรับ
รูปแบบทำงธุรกิจเพื่อให้ เหมำะกับตลำดที่กว้ ำงขึ ้น

ประมาณการณ์ จานวนกิจการ
เป้าหมาย

15-25 กิจกำร

คาดการณ์ การจัดสรรเงินลงทุน

เป็ นกำรลงทุนครัง้ แรกใน Start-up รำยนันๆ
้ ประมำณ 60-70% และเป็ นกำรลงทุนสืบเนื่องจำก Start-up
ที่อำจเคยลงทุนไปแล้ ว ประมำณ 30-40%

อื่นๆ

PE ทรัสต์อำจมีกำรปรับเปลี่ยนประเทศ รูปแบบกำรลงทุน ประเภทธุรกิจกำรลงทุน ระดับของ Start-up ที่
ลงทุน จำนวนกิจกำรเป้ ำหมำย กำรจัดสรรเงินลงทุน รวมถึงกลยุทธ์กำรลงทุนอื่นใดที่ไม่ได้ อยู่ มีอยู่ ณ
วันที่ของหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั กำรทรัสต์

การจัดสรรผลตอบแทนและการชาระคืนของ PE ทรั สต์
เงินลงทุนและผลตอบแทนที่ PE ทรัสต์ได้ รับระหว่ำงไตรมำสใดๆ จะถูกจัดสรรภำยใน 90 วันนับจำกสิ ้นไตรมำสนัน้ (ตำมปฏิทิน) ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรทรัสต์
สำมำรถพิจำรณำเลื่อนกำรจัดสรรผลตอบแทนในไตรมำสถัดไป ไม่ว่ำจะบำงส่วนหรือทังหมดของเงิ
้
นคืนจำกกำรลงทุนนี ้ โดยกำรจ่ำยเงินจะตกในไตร
มำสถัดจำกกำรพิจำรณำจัดสรรเงินลงทุน
ผู้จดั กำรทรัสต์จะเป็ นผู้พิจำรณำจัดสรรเงินผลตอบแทนที่ PE ทรัสต์ได้ รับให้ กบั กองทุนตำมสัดส่วน โดยเรียงลำดับ ดังนี ้
1. ชำระเงินคืนเงินลงทุนให้ แก่กองทุนจนกว่ำจำนวนเงินสะสม (Cumulative distributions) ที่กองทุนได้ รับเท่ำกับจำนวนเงินลงทุนทังหมดที
้
่กองทุนได้
ลงทุนใน PE ทรัสต์ (Capital commitment)
2. เมื่อชำระเงินคืนตำมลำดับที่ 1 ครบแล้ ว หำกมีผลตอบแทนส่วนเกิน จะจัดสรรผลตอบแทนส่วนเกินดังกล่ำวให้ แก่กองทุนจนกว่ำเงินสะสมที่กองทุน
ได้ รับ (Cumulative distributions) เท่ำกับผลตอบแทนคำดหวัง (Preferred return) ที่อตั รำร้ อยละ 8 ต่อปี
3. เมื่อจัดสรรครบตำมลำดับที่ 2 แล้ ว หำกยังมีผลตอบแทนส่วนเกิน จะจัดสรรผลตอบแทนส่วนเกินให้ แก่ผ้ จู ดั กำรทรัสต์จนกว่ำผู้จดั กำรทรัสต์จะได้ รับ
ส่วนแบ่งกำไรจำกกำรลงทุน (Carried interest) เท่ำกับร้ อยละ 20 ของผลรวมของจำนวนเงินที่จดั สรรให้ แก่กองทุนตำมลำดับที่ 2 กับจำนวนเงินที่จดั สรร
ให้ กบั กองทุนตำมข้ อ 3. นี ้
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4. เมื่อจัดสรรครบตำมลำดับที่ 3 แล้ ว หำกยังมีผลตอบแทนส่วนเกิน จะจัดสรรในส่วนที่เหลือในอัตรำร้ อยละ 20 ให้ กบั ผู้จดั กำรทรัสต์ และในอัตรำร้ อยละ
80 ให้ กบั กองทุน
จำนวนเงินที่ผ้ จู ดั กำรทรัสต์ได้ รับตำมลำดับที่ 3 และ 4 จะเรียกรวมกันว่ำ ส่วนแบ่งกำไรจำกกำรลงทุน (Carried interest)
ทังนี
้ ้ เมื่อ PE ทรัสต์สำมำรถจัดสรรเงินต้ นคืนแก่ผ้ ลู งทุนจนครบ รวมถึงสำมำรถคืนผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ลู งทุนจนเกินกว่ำร้ อยละ 8 ตำมที่กำหนดไว้ แล้ ว
และมีส่วนแบ่งกำไรที่จ่ำยให้ แก่ผ้ จู ดั กำรทรัสต์ (carried interest) แล้ ว PE ทรัสต์จะไม่มีกำรเรียกคืน (clawback) ส่วนแบ่งกำไรที่ได้ แบ่งให้ กบั ผู้จดั กำรท
รัสต์ดงั กล่ำว ถึงแม้ ว่ำในภำยหลัง ผู้จดั กำรทรัสต์อำจถอนกำรลงทุนหรือจำหน่ำย Start-up ที่เหลืออยู่ออกไปด้ วยรำคำที่ต่ำกว่ำมูลค่ำต้ นทุนที่ได้ มำซึง่
Start-up รำยนัน้ ๆ ก็ตำม
ตัวอย่ างขัน้ ตอนการจัดสรรผลตอบแทนและการชาระเงินคืนของ PE ทรัสต์
• กองทุน KFFVPE-UI ลงทุนใน PE ทรัสต์ เป็ นจำนวนเงิน 100 ล้ ำนบำท
• PE ทรัสต์ทะยอยจ่ำยคืนเงินต้ นและผลตอบแทนตลอดอำยุกองทุน เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 287.63 ล้ ำนบำท

วันที่

ครัง้ ที่

กระแส
เงินสด
(ล้ านบาท)

IRR

ผู้ได้ รับการจัดสรร
กองทุน
ผู้จัดการ
KFFVPE-UI
ทรั สต์
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

หมายเหตุ

30 พ.ย. 64

0

(100.00)

1 ธ.ค. 68

1

20.00

-33.09%

20.00

-

กองทุน KFFVPE-UI ได้ รับคืนเงินต้ น

10 มี.ค. 69

2

30.00

-15.32%

30.00

-

กองทุน KFFVPE-UI ได้ รับคืนเงินต้ น

1 ก.ค. 70

3

40.00

-2.17%

40.00

-

กองทุน KFFVPE-UI ได้ รับคืนเงินต้ น

20 ต.ค. 70

4

10.00

0.00%

10.00

-

กองทุน KFFVPE-UI ได้ รับคืนเงินต้ น
ครบ 100 ล้ ำนบำท

12 เม.ย. 71

5

17.00

3.12%

17.00

-

กองทุน KFFVPE-UI ได้ รับกำรจัดสรร
ผลตอบแทนตำมสัดส่วนที่ลงทุน
จนกว่ำ IRR จะมำกกว่ำอัตรำร้ อยละ 8
จึงจะเริ่มแบ่งส่วนแบ่งกำไรให้ ผ้ จู ดั กำร
ทรัสต์
งวดนี ้ IRR ยังไม่ถึงร้ อยละ 8 กองทุน
KFFVPE-UI จึงได้ รับจัดสรรผลตอบแทน
ทังหมด
้

15 มิ.ย. 71

6

34.63

8.00%

34.63

-

กองทุน KFFVPE-UI ได้ รับกำรจัดสรร
ผลตอบแทนตำมสัดส่วนที่ลงทุน
จนกว่ำ IRR จะมำกกว่ำอัตรำร้ อยละ 8
จึงจะเริ่มแบ่งส่วนแบ่งกำไรให้ ผ้ จู ดั กำร
ทรัสต์

เงินลงทุนใน Finnoventure Private
Equity Trust I

งวดนี ้ IRR ยังไม่เกินร้ อยละ 8 กองทุน
KFFVPE-UI จึงได้ รับจัดสรรผลตอบแทน
ทังหมด
้
กองทุนเปิ ดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ ำมขำยผู้ลงทุนรำยย่อย

31/03/2022

Page 17

5 ก.พ. 72

7

10.00

9.11%

-

10.00

งวดนี ้ IRR เกินร้ อยละ 8
ผู้จดั กำรทรัสต์ จะได้ รับส่วนแบ่งกำไร
ในอัตรำร้ อยละ 20% โดยเริ่ ม Catch
up ให้ เท่ำกับ 20% ของผลตอบแทนที่
ได้ จ่ำยให้ กบั กองทุน KFFVPE-UI แล้ ว
ในงวดที่ 5 และ 6
งวดที่ 5 จำนวน 17 ล้ ำนบำท บวกกับ
งวดที่ 6 จำนวน 34.63 ล้ ำนบำท รวม
ทังสิ
้ ้น 51.63 ล้ ำนบำท ซึง่ จ่ำยให้ แก่
กองทุน KFFVPE-UI ไปแล้ วทังหมด
้
คิด
เป็ นส่วนแบ่งกำไรร้ อยละ 80 ดังนันส่
้ วน
แบ่งกำไรอีกร้ อยละ 20 สำหรับ
ผู้จดั กำรทรัสต์จะเท่ำกับ 12.91 ล้ ำน
บำท (20%/80% คูณกับ 51.63 ล้ ำน
บำท)
ดังนัน้ เงินจัดสรรผลตอบแทนในงวดนี ้
จึงจ่ำยให้ แก่ผ้ จู ดั กำรทรัสต์ทงหมด
ั้
10
ล้ ำนบำท ซึง่ ยังต่ำกว่ำยอดที่ต้องจัดสรร
ส่วนแบ่งกำไรทังสิ
้ ้น 12.91 ล้ ำนบำท

10 มี.ค. 72

8

50.00

13.61%

-

2.91

ผู้จดั กำรทรัสต์ ได้ รับจัดสรรส่วนแบ่ง
ผลตอบแทนที่ยงั ขำดอยู่ 2.91 ล้ ำน
บำท

37.67

9.42

จำกนัน้ แบ่งส่วนแบ่งกำไรระหว่ำง
กองทุน KFFVPE-UI และผู้จดั กำรท
รัสต์ในอัตรำส่วน 80:20

11 พ.ค. 72

9

35.00

16.05%

28.00

7.00

แบ่งส่วนแบ่งกำไรระหว่ำงกองทุน
KFFVPE-UI และผู้จดั กำรทรัสต์ใน
อัตรำส่วน 80:20

4 ส.ค. 72

10

40.00

18.35%

32.00

8.00

แบ่งส่วนแบ่งกำไรระหว่ำงกองทุน
KFFVPE-UI และผู้จดั กำรทรัสต์ใน
อัตรำส่วน 80:20

1 ต.ค. 72

11

1.00

18.40%

0.80

0.20

แบ่งส่วนแบ่งกำไรระหว่ำงกองทุน
KFFVPE-UI และผู้จดั กำรทรัสต์ใน
อัตรำส่วน 80:20

สรุปเงินที่ได้ จัดสรรคืนตัง้ แต่ งวดที่ 1 ถึง 11
• กองทุน KFFVPE-UI ได้ รับจัดสรรเงินคืนทังสิ
้ ้น 250.10 ล้ ำนบำท โดยเป็ นเงินต้ น 100 ล้ ำนบำท และส่วนแบ่งกำไร 150.10 ล้ ำนบำท
• ผู้จดั กำรทรัสต์ ได้ ส่วนแบ่งกำไรทังสิ
้ ้น 37.53 ล้ ำนบำท
หมายเหตุ :
• IRR (Internal rate of return) คือ อัตรำผลตอบแทนทีค่ ำนวณจำกกระแสเงินสดที่จ่ำยให้ กบั และได้ รับจำก PE ทรัสต์
• ผลตอบแทนคำดหวัง (Preferred return หรือ Hurdle rate) อัตรำร้ อยละ 8 ต่อปี โดยคำนวณรำยวันและทบต้ นรำยปี
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• เงินสำรองเพื่อกันไว้ สำหรับกำรบริหำรจัดกำร PE ทรัสต์เพื่อวัตถุประสงค์ตำ่ งๆ เช่น เพื่อกำรลงทุนเพิ่มเติม เพื่อชำระค่ำใช้ จ่ำยหรือภำระผูกพันใดๆ หรือ
อำจใช้ เพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบอื่นใด รวมถึงเงินสำรองเพื่อกันไว้ สำหรับค่ำใช้ จ่ำยหรือภำระผูกพันอื่นในของกองทุน KFFVPE-UI อำจส่งผลต่อกระแส
เงินสดที่ผ้ ลู งทุนจะทยอยได้ รับระหว่ำงอำยุกองทุน และทำให้ ผ้ ลู งทุนได้ รับผลตอบแทนต่ำกว่ำกรณีไม่มีกำรตังส
้ ำรองไว้
• ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดกับ PE ทรัสต์ รวมถึงส่วนแบ่งกำไรให้ กบั ผู้จดั กำรทรัสต์ และค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุน KFFVPE-UI ย่อม
ส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุนให้ ลดลงได้
• PE ทรัสต์จะไม่มีกำรเรียกคืนเงินที่ได้ จ่ำยออกไปแล้ วให้ แก่กองทุนเพื่อนำไปลงทุนต่อหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยชอบ
• ตัวเลขและข้ อมูลนี ้ เป็ นเพียงตัวอย่ำงกำรคำนวณเพื่อประกอบกำรอธิบำยกำรจัดสรรผลตอบแทนและกำรชำระเงินคืนเท่ำนัน้ มิได้ เป็ นกำรรับประกันว่ำ
เป็ นผลกำรดำเนินงำนที่ PE ทรัสต์จะสำมำรถทำได้ และไม่ใช่ผลตอบแทนทีผ่ ้ ลู งทุนจะได้ รับจริง
ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุน (Worst case scenario)
กรณีกิจกำรที่ PE ทรัสต์ร่วมลงทุนไม่ประสบควำมสำเร็จ ขำดทุนหรือล้ มละลำย ผู้จดั กำรทรัสต์ไม่สำมำรถจำหน่ำยหรือถอนกำรลงทุนในหลักทรัพย์
ทังหมดได้
้
ในรำคำทีต่ ้ องกำรและในระยะเวลำที่ต้องกำร ทำให้ กองทุน KFFVPE-UI มีผลขำดทุนจนไม่สำมำรถคืนเงินลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของ PE ทรัสต์ : ฟิ นโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี ้ ทรั สต์ I
1. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร
(รวมค่ำธรรมเนียมทรัสตี)

ปี ที่ 1-5 : 2.50% ต่อปี ของเงินเรียกลงทุนทังหมด
้
(Total commitment)
ปี ที่ 6 เป็ นต้ นไป : 2% ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ โดยไม่รวมกำไรหรือขำดทุนที่
ยังไม่รับรู้ในรอบปี บญ
ั ชีก่อนหน้ ำ หรือ 20 ล้ ำนบำท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร จะชำระให้ แก่ผ้ จู ดั กำรทรัสต์เป็ นรำยไตรมำสโดยเรียกเก็บ
ล่วงหน้ ำ

2. ส่วนแบ่งกำไรจำกกำรลงทุน (Carried Interest)

เมื่อ PE ทรัสต์ได้ รับผลตอบแทนที่คำดหวัง (Preferred return หรือ Hurdle rate)
จำกกำรลงทุนในกิจกำร Start-up ตังแต่
้ 8% ขึ ้นไป ผู้จดั กำรทรัสต์จะได้ รับส่วนแบ่ง
กำไรในอัตรำ 20% ของกำไรส่วนเกินทุน

3. ค่ำใช้ จ่ำยกองทรัสต์

ค่ำใช้ จ่ำยในกำรปฏิบตั ิงำน อำทิ กำรได้ มำ กำรถือครองหรือกำรขำยหลักทรัพย์
ค่ำธรรมเนียมทำงกฎหมำย ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจสอบบัญชี หรือที่ปรึกษำ หรือ
กำรประเมินมูลค่ำ ค่ำใช้ จ่ำยในกำรชำระบัญชี ค่ำธรรมเนียมที่จ่ำยให้ แก่หน่วยงำน
รัฐ ค่ำนำยหน้ ำ ค่ำคอมมิชชัน่ ในกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ ค่ำใช้ จ่ำยในกำรจัดประชุม
เช่น จัดเตรียมเอกสำร สถำนที่ วิทยำกร ค่ำใข้ จ่ำยในกำรจัดทำงบกำรเงิน รำยงำน
ทำงภำษีหรือรำยงำนต่ำงๆ ค่ำธรรมเนียมที่จ่ำยแก่ธนำคำรในกำรจ่ำย รับ กำรโอน
เงิน กำรแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่ำงประเทศ ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องกับกำรฟ้องร้ อง
ค่ำประกันต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นกับทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้ อง รวมถึง
ค่ำธรรมเนียมอื่นใด และค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ โดยค่ำใช้ จ่ำยกองทรัสต์นี ้ จะไม่เกิน 3 ล้ ำน
บำทต่อปี

4. ค่ำธรรมเนียมองค์กร (Organizational Fee)

ค่ำธรรมเนียมองค์กร ได้ แก่ ค่ำใช้ จ่ำยในกำรจัดตัง้ กำรจดทะเบียน ค่ำเดินทำง
ค่ำอำหำรและที่พกั รวมถึงค่ำใช้ จ่ำยอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับกำรจัดตังทรั
้ สต์ โดยจะไม่
เกิน 5 ล้ ำนบำท

5. ค่ำใช้ จ่ำยในกำรเข้ ำลงทุน (Portfolio Investment
Expenses)

ค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้ จ่ำย เพื่อใช้ ในกำรสืบค้ น ประเมิน สอบทำน กำรขอคำปรึกษำ
จำกผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ ำน ค่ำใช้ จ่ำยในกำรเดินทำง ค่ำที่พกั ค่ำอำหำร และ
ค่ำใช้ จ่ำยอื่นใดเพื่อให้ ได้ มำซึง่ ข้ อมูล กำรเข้ ำลงทุน กำรบริหำรจัดกำร กำรถือครอง
กำรควบคุม หรือกำรจำหน่ำย ถอนกำรลงทุน โดยค่ำใช้ จ่ำยนี ้ จะไม่เกินร้ อยละ 5
ต่อกำรเข้ ำหรือถอนกำรลงทุนในแต่ละครัง้
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6. ค่ำธรรมเนียมทรัสตี (รวมค่ำธรรมเนียมของผู้รับฝำก
ทรัพย์สินและค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนของกองทรัสต์แล้ ว แต่
ยังไม่รวม ภำษีที่เกี่ยวข้ อง และค่ำใช้ จำ่ ยอื่น เช่น ค่ำเดินทำง
ค่ำที่พกั อื่นๆ เพื่อเยี่ยมชมกิจกำรร่วมลงทุน ค่ำใช้ จ่ำยด้ ำน
กฏหมำย ซึง่ จะเรียกเก็บตำมที่เกิดขึ ้นจริง
ค่ำธรรมเนียมทรัสตี จะถูกเก็บรวมอยู่ในค่ำธรรมเนียมกำร
จัดกำร

ปี ที่ 1-4 : 0.35% ต่อปี ของเงินลงทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ (Total capital
contributions)
ปี ที่ 5 : 0.30% ต่อปี ของเงินลงทุนชำระแล้ วของกองทรัสต์ (Total capital
contributions)
ปี ที่ 6-7 : 0.30% ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ โดยไม่รวมกำไรหรือขำดทุนที่ยงั ไม่
รับรู้ในรอบปี บญ
ั ชีก่อนหน้ ำ
ปี ที่ 8 เป็ นต้ นไป : 0.35% ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ โดยไม่รวมกำไรหรือขำดทุน
ที่ยงั ไม่รับรู้ในรอบปี บญ
ั ชีก่อนหน้ ำ
ค่ำธรรมเนียมขันต
้ ่ำ 2 ล้ ำนบำทต่อปี

* PE ทรัสต์ อำจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ของทรัสต์ได้
3.12. รำยละเอียดกำรลงทุนในต่ำงประเทศ :
กองทุนจะลงทุนในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่เกินร้ อยละ 79 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และเป็ นไปตำมวงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิจดั สรร
ให้ นำไปลงทุนในต่ำงประเทศ เว้ นแต่จะได้ รับอนุมตั ิวงเงินเพิ่มเติมจำกทำงกำร
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่จะลงทุนในประเทศ :
เป็ นไปตำมประกำศ
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่จะลงทุนในต่ำงประเทศ :
เป็ นไปตำมประกำศ
3.14. อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่ำงประเทศ :
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์ สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สิน
1 ตรำสำรภำครัฐไทย
2 ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ
3 หน่วย CIS
4 หน่วย infra หรือหน่วย property
5 หน่วย private equity
6 ตรำสำรทุนที่จดทะเบียนซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ทงในและต่
ั้
ำงประเทศ
7 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก
8 ทรัพย์สินดังนี ้
8.1 ตรำสำรหนี ้ ตรำสำรกึ่งหนี ้กึ่งทุน ตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง หรือศุกกู ที่ผ้ อู อกจัดตัง้
ขึ ้นตำมกฎหมำยไทย หรือสำขำของธนำคำรพำณิชย์ต่ำงประเทศที่ได้ รับอนุญำตให้ ประกอบธุรกิจ
ธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทย
8.2 ตรำสำรหนี ้ ตรำสำรกึ่งหนี ้กึ่งทุน ตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง หรือศุกกู ที่ผ้ อู อกจัดตัง้
ขึ ้นตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำรนันในต่
้ ำงประเทศ หรือผู้ออกจัดตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมสำขำของธนำคำรพำณิชย์ต่ำงประเทศที่ได้ รับอนุญำตให้ ประกอบธุรกิจ
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ธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็ นตรำสำร Basel III
8.3 reverse repo
8.4 OTC derivatives
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจำกที่ระบุในข้ อ 1 – ข้ อ 8 (SIP)

ไม่จำกัดอัตรำส่วน

อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์ สิน (product limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สิน
1 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ตัว๋ แลกเงินหรือตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ที่นิติบคุ คลตำมกฎหมำยไทย
(ไม่รวมถึงสำขำในต่ำงประเทศของนิตบิ คุ คลดังกล่ำว) เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย หรือคู่สญ
ั ญำ ดังนี ้
1.1 ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตังขึ
้ ้น
1.2 ธนำคำรพำณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มำจำกคู่สญ
ั ญำตำม reverse repo หรื อ
securities lending หรื อ derivatives)
2 หน่วย private equity
3 สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives)

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมที่มีอำยุ
โครงกำรน้ อยกว่ำ 1 ปี ให้ เฉลี่ยตำม
รอบอำยุกองทุน
- อัตรำข้ ำงต้ นไม่ใช่กบั กองทุนรวมที่
อำยุโครงกำรคงเหลือน้ อยกว่ำหรือ
เท่ำกับ 6 เดือน ทังนี
้ ้ เฉพำะกองทุนรวม
ที่มีอำยุโครงกำรมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 1
ปี
ไม่จำกัดอัตรำส่วน
ไม่เกิน 84% ของ NAV

หมำยเหตุ : สำหรับกำรลงทุนในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของกองทุนรวม ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit
4. การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม (กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- บริษัทจัดกำร
- ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืน
5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
สำมำรถดูข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
6.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก :
ไม่มี
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6.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก :
สำมำรถดูข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6.3. กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน :
7. การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
7.1. ช่องทำงกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
- บริษัทจัดกำร
7.2. รำยละเอียดช่องทำงกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
สำมำรถดูข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
7.3. วิธีกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
- แบบอัตโนมัติ
7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดกำรถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตกลงสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนและยินยอมให้ บริษัทจัดกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตำมเงื่อนไขที่บริษัท
จัดกำรกำหนด และกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดงั กล่ำวจะทำให้ จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรำยลดลง
2. กำรพิจำรณำจำนวนเงินและกำรจ่ำยเงินค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตจิ ะขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ซึง่ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจำกเงินสดรับที่ได้ จำกกำรขำยหลักทรัพย์ที่ลงทุน กำไรส่วนเกินจำกกำรลงทุน ดอกเบี ้ย ส่วนแบ่งรำยรับอื่นใดหรือจำกเงินต้ นของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุน หรืออำจรับเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ทังนี
้ ้ หลังจำกกันเงินสำรองสำหรับค่ำใช้ จ่ำยของกองทุนแล้ ว (ถ้ ำมี)
3. บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัท
จัดกำร
4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำเห็นว่ำกำรไม่รับซื ้อคืน หน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัตินนเป็
ั ้ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือหำกมีกำรผิดนัดชำระดอกเบี ้ยหรือเงินต้ นของหุ้นกู้ พันธบัตร หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของ
กองทุน
7.5. ระยะเวลำในกำรรับซื ้อคืน : เมื่อสิ ้นสุดอำยุโครงกำร
7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรับซื ้อคืน :
7.6.1. วันและเวลำที่ทำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :
เนื่องจำกกองทุนนี ้ไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่ำงอำยุโครงกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติโดยขึ น้ อยู่กบั ดุลย
พินิจของบริษัทจัดกำร
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7.6.2 เงื่อนไขกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้ :
7.6.2.1 บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิ ดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033ห้ ำมขำยผู้ลงทุนรำ
ยย่อย ตำมอัตรำที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำเห็นสมควรและขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ไปยังกองทุนเปิ ดกรุงศรีตรำสำรเงิน-สะสมมูลค่ำ
(KFCASH-A) หรือกองทุนเปิ ดตรำสำรหนี ้อื่นที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกันกองทุนใดกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลำยทำง) โดยบริษัทจัดกำรจะระบุชื่อกองทุน
ปลำยทำงที่แน่นอนไว้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสำคัญก่อนวันที่เริ่มเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำร
เปลี่ยนแปลงกองทุนปลำยทำงในภำยหลังก็ได้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำง ภำยหลังจำกกำรทำรำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันทำกำรถัดไป ดังนัน้ ผู้
ถือหน่วยลงทุนสำมำรถดำเนินกำรขำยคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยให้ เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
ของกองทุนปลำยทำง
7.6.2.2 ในกรณีเกิดเหตุกำรณ์ที่กองทุนเปิ ดกรุงศรีตรำสำรเงิน-สะสมมูลค่ำ (KFCASH-A) ประสบปั ญหำสภำพคล่องและบริษัทจัดกำรอยู่ระหว่ำงกำรใช้
เครื่องมือใดๆ หรือดำเนินกำรใดๆ สำหรับกำรบริหำรสภำพคล่องของกองทุนดังกล่ำว หรือมีเหตุกำรณ์อื่นใดที่บริษทั จัดกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ ำกำร
ดำเนินกำรตำมข้ อ 7.6.2.2 นี ้เป็ นประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ดำเนินกำรตำมข้ อ 7.6.2.1 ข้ ำงต้ น โดยบริษัทจัดกำร
จะดำเนินกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิ ดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ ำมขำยผู้ลงทุนรำยย่อย และชำระเงินค่ำรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดงั กล่ำวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนด้ วยวิธีกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี ้ โดยถือว่ำบริษัทจัดกำรได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ ว
(1) โอนเข้ ำบัญชีเงินฝำกของผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรโอนเงินค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดงั กล่ำว เข้ ำบัญชีเงินฝำกของผู้ถือหน่วยลงทุนตำมที่ได้ แจ้ ง ไว้ ภำยในวันทำกำรถัด
จำกวันที่ทำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือวิธีอื่นใดอันจะเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนำคต เช่น E-Wallet หรือ กำร
โอนเงินผ่ำนระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น ในกำรชำระเงินค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีเงินฝำกนี ้ ถ้ ำหำกบริษัทจัดกำรไม่
สำมำรถโอนเงินเข้ ำบัญชีที่ได้ แจ้ งไว้ ไม่ว่ำด้ วยกรณีใดๆ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรออกเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ำยผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้ อมเพย์
(PromptPay) เป็ นต้ น
(2) นำส่งเช็คทำงไปรษณีย์
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรนำส่งเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ำยผู้ถือหน่วยลงทุนทำงไปรษณีย์ตำมชื่อและที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตำมที่ ได้ แจ้ งไว้
ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่ทำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ได้ นำเช็คไปขึ ้นเงิน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำร
ดำเนินกำรตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น
7.6.2.3 ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วยวิธีกำรตำมข้ อ 7.6.2.1 หรื อข้ อ 7.6.2.2 ข้ ำงต้ นได้ บริษัทจัดกำร
ขอสงวนสิทธิในกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติโดยชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ซึง่ จะคำนึงถึงประโยชน์สงู สุด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ โดยถือว่ำ บริษัทจัดกำรได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้
ในข้ อ 9. “กำรชำระค่ำรับซื ้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”
7.6.2.4 นำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมอบหมำยจำกบริษัทจัดกำร จะนำส่งใบยืนยันรำยกำร
ดังกล่ำว ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทำงไปรษณีย์ และ/หรือทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ ได้ แก่ ระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร หรือ อีเมล์เพื่อติดต่อ (email
address) ตำมที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งควำมประสงค์ไว้ ภำยใน 4 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันทำรำยกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หำกบริษทั
จัดกำรไม่ได้ รับกำรทักท้ วงใดๆ จำกผู้ถอื หน่วยลงทุนภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันที่ทำรำยกำรที่ระบุไว้ ในใบยืนยัน บริษัทจัดกำรจะถือว่ำกำรทำรำยกำร
ดังกล่ำวถูกต้ องแล้ ว
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7.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ ำ
7.8. รำยละเอียดกำรขำยคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
ไม่มี
7.9. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ไม่มี
8. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
8.1. ช่องทำงกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- บริษัทจัดกำร
- ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืน
8.2. รำยละเอียดกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
สำมำรถดูข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
9. การชาระค่ ารับซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่นแทนเงิน :
9.1 หลักเกณฑ์ในกำรเลือกชำระค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์
บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินในกรณีใดกรณีหนึ่งหรื อหลำยกรณี
ดังต่อไปนี ้
1. กองทุนรวมไม่สำมำรถชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ หรือ
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน หรือ
3. เมื่อ PE ทรัสต์ชำระคืนเงินลงทุนและ/หรือผลตอบแทนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินแก่กองทุน และกองทุนไม่สำมำถแปลงเป็ นเงินได้
หรือไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ ด้วยรำคำทีส่ มเหตุสมผลได้ ในขณะนัน้
9.2 กำรจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื่อชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะยึดหลักให้ มีกำรดำเนินกำรที่เหมำะสม เป็ นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรำยเป็ นสำคัญ
ในกรณีที่มีข้อจำกัดในกำรจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เช่น หน่วยกำรซื ้อขำย (Board lot) ขันต
้ ่ำหรือหน่วยหรือมูลค่ำซื ้อขำยขันต
้ ่ำของตรำสำร
อื่นๆ หรือตรำสำรหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภำพคล่องเนื่องจำกมีเงื่อนไขที่ทำให้ ไม่สำมำรถแบ่งหลักทรั พย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้
เป็ นต้ น บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตำมวิธีที่บริษัทจัดกำรเห็นว่ำเหมำะสม เป็ นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมทุกรำย
9.3 กำรจัดสรรหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบ
บริษัทจัดกำรจะคำนวณมูลค่ำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่จะนำมำชำระเป็ นค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ขำยคืนหน่วยลงทุน โดยคำนวณจำกมูลค่ำ
ยุติธรรมที่บริษัทจัดกำรใช้ คำนวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนัน้ ณ วันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน โดยเทียบจำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุ นที่กองทุน
รวมต้ องจ่ำยให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่ำตลำดของพอร์ ตกำรลงทุน และจัดสรรหลักทรัพย์ตำมสัดส่วนของมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ ตกำรลงทุน ณ วันที่ทำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
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วิธีกำรในกำรคำนวณเพื่อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คำนวณจำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนที่ต้องชำระให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คำนวณสัดส่วนตำมมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ ตกำรลงทุน เพื่อพิจำรณำว่ำหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็ นสัดส่วนเท่ำใดของพอร์ ตกำร
ลงทุนทังหมด
้
3. คำนวณมูลค่ำและจำนวนของหลักทรัพย์ที่จัดสรรให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตำมสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ ตกำรลงทุนกับจำนวน
เงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่ำหลักทรัพย์ที่จดั สรรให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนทีค่ ำนวณได้ ตำมข้ อ 3. เป็ นจำนวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ รำคำตลำด ณ วันทีท่ ำกำรรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติและจะปั ดจำนวนหุ้นและ/หรือหน่วยตำมหลักสำกล
5. เทียบมูลค่ำหลักทรัพย์ที่คำนวณตำมข้ อ 4. กับจำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนที่กองทุนต้ องชำระให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหำกมีส่วนต่ำง บริษัทจัดกำรจะ
จ่ำยส่วนต่ำงเป็ นเงินสดให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ในกรณีที่กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับกำรชำระคืนส่วนต่ำงตำมวรรคหนึ่ง บริษัทจัดกำรจะทำกำรจ่ำยส่วนต่ำงให้ กบั ผู้ขำยคืนหน่วยลงทุน เมื่อ
กองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ ้นวันทำกำรใดถัดจำกวันนัน้
หมำยเหตุ : ส่วนต่ำงระหว่ำงมูลค่ำที่บริษัทจัดกำรจะจ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน เท่ำกับ มูลค่ำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ต้องกำรจัดสรรให้ แก่ผ้ ขู ำยคืน
หน่วยลงทุน หักด้ วย จำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนทีผ่ ้ ขู ำยคืนหน่วยลงทุนพึงได้ รับ
9.4 วิธีกำรส่งมอบ
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเปิ ดไว้ กบั บริษัทนำยหน้ ำซื ้อขำยหลักทรัพย์ (broker) หรือผู้รับฝำกหลักทรัพย์
(custodian) หรือวิธีกำรอื่นใดที่เป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยในส่วนที่เป็ นเงินนัน้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรชำระเงินค่ำ ขำย
คืนหน่วยลงทุน ตำมวิธีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ระบุไว้ ในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะส่งมอบหลักทรัพย์และชำระค่ำขำยคืนในส่วนที่เป็ น
เงินตำมข้ ำงต้ นให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับทีบ่ ริษัทจัดกำรชำระค่ำขำยคืนเป็ นเงินให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน :
10.1. บริษัทจัดกำรจะเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้ แล้ วได้ เฉพำะในกรณีที่
กำหนดไว้ ในโครงกำร ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ำกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็ นกรณีที่เข้ ำเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับควำมเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
แล้ ว
(ก) มีเหตุจำเป็ นทำให้ ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำยโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่ำงสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทำให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตำมกำหนดเวลำปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของ
บริษัทจัดกำร
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลำทีบ่ ริษัทจัดกำรพบว่ำ รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตำมที่ ระบุไว้ ในข้ อ
16.4.2 และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
10.2. กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมข้ อ 10.1. บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืนได้ ไม่เกิน 10 วันทำกำรนับแต่วนั ทีผ่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่ได้ รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
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(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทรำบถึงกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนรำยอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทรำบเรื่องดังกล่ำวด้ วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งกำรเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรำยงำนที่แสดงเหตุผลของกำรเลื่อน และหลักฐำนกำรได้ รับควำมเห็นชอบของผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ตำมข้ อ 10.1. (1) หรื อกำรรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตำมข้ อ 10.1. (2) ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยพลัน ทังนี
้ ้ บริษัท
จัดกำรจะมอบหมำยให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดำเนินกำรแทนก็ได้
(4) ในระหว่ำงกำรเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืน หำกมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลำดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะรับซื ้อคืนหน่ วยลงทุน
นัน้ โดยต้ องชำระค่ำขำยคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตำมลำดับวันที่ส่งคำสัง่ ขำยคืนก่อนหลัง
11. การไม่ ขายไม่ รับซือ้ คืนไม่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสั่ง :
การดาเนินการในกรณีท่ผี ้ ูออกตราสารหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปั ญหาขาดสภาพคล่ อง
หรือไม่ สามารถจาหน่ ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)
บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำร
จัดกำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถำบัน
การไม่ ขายหรือไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ วหรือจะหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน (suspension of
dealings)
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมสำมำรถดำเนินกำรได้ สงู สุดไม่เกิน 5 วันทำกำร เว้ นแต่จะได้ รับกำรผ่อนผันเวลำดังกล่ำวจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
โดยบริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำจำเป็ นต้ องระงับกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนโดยได้ รับควำมเห็นชอบของผู้ดู แล
ผลประโยชน์ อันเนื่องจำก เหตุจำเป็ นตำมกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้
1. ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้ อย่ำงสมเหตุสมผล
2. ไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้ อย่ำงเป็ นธรรมและเหมำะสม
3. มีเหตุจำเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง กำรไม่ขำยหรือไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรือจะหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหรือคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)
บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำร
จัดกำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถำบัน
ทังนี
้ ้ กำรไม่ขำยหรือไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรือจะหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหรือคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ด้ วย
เหตุอื่น ให้ เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถำบัน และกองทุนส่วนบุคคล
12. การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
เป็ นไปตำมประกำศ
13. เงือนไขและข้ อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทุนไม่วำ่ ทอดใดๆ ในกรณีที่เป็ นกำรโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนอื่นที่มิ ใช่ “ผู้ลงทุน
สถำบัน หรือผู้ลงทุนรำยใหญ่พิเศษ” เว้ นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก ซึง่ เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
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ผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรและ/หรือผ่ำนผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคื นหน่วยลงทุน
พร้ อมเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ (ถ้ ำมี)
ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐำนะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนได้ บนั ทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ ว ซึง่ นำยทะเบียนจะดำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ โู อนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภำยใน 7 วันทำกำร นับ
แต่วนั ขอโอนหน่วยลงทุนและคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้ องสมบูรณ์
14. การจ่ ายเงินปั นผล :
14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล : ไม่จ่ำย
14.2. หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินปั นผล :
ไม่มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล
14.3. กำหนดเวลำ วิธีกำร และข้ อจำกัดในกำรจ่ำยเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน :
ไม่มี
15. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน :
15.1. ค่ำธรรมเนียมรวม (เพดำนค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่ประมำณกำรได้ ที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทังหมด)
้
:
รำยกำรค่ำธรรมเนียม (ตำม 15.2)
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทังหมด
้
ในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 4.6545 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วย มูลค่ำหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่คำ่ ธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิกำร
กองทุน ณ วันที่คำนวณ
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ประมำณกำรค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทังหมดข้
้
ำงต้ น ได้ แก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียม
นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ตำมข้ อ 15.2.6 (2) (6) (7) และ (8)
15.2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม :
15.2.1. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 2.1400 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วย มูลค่ำหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้ จ่ำยทีเ่ กี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิกำรกองทุน ณ
วันที่คำนวณ
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรจะรับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ดังนี ้
(1) ค่ำจัดทำหนังสือชี ้ชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน ค่ำพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบพิมพ์ที่ใช้ ในกำรทำรำยกำรของกองทุน
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(2) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรจัดเตรียมและเก็บรักษำสถิตแิ ละข้ อมูล ค่ำจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่ำวข่ำวสำร หรือประกำศตำมที่สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดรวมทังกำรจั
้
ดทำรำยงำนใดๆ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนโดยตรง
(3) ค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ ้นเกี่ยวเนื่องกับโครงกำรจัดกำร เช่น ค่ำประกำศในหนังสือพิมพ์ ค่ำไปรษณียำกรสำหรับกำรส่งเอกสำรต่ำงๆ หรือหนังสือ
ติดต่อกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรที่หกั เก็บจำกบัญชีกองทุน เช่น ค่ำสมุดเช็ค เป็ นต้ น
15.2.2. ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รำยปี ในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วย มูลค่ำหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้ จ่ำยทีเ่ กี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิก ำรกองทุน ณ
วันที่คำนวณ
15.2.3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วย มูลค่ำหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่คำ่ ธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิกำร
กองทุน ณ วันที่คำนวณ
15.2.4. ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ไม่มี
15.2.5. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำย :
ไม่มี
15.2.6. ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตรำไม่เกินร้ อยละ2.2470ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วย มูลค่ำหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่ค่ำธรรมเนียมกำร
จัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิกำรกองทุน ณ วันที่ คำนวณ
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
(1) ค่ำนำยหน้ ำซื ้อขำยหลักทรัพย์ที่ซื ้อหรือขำยเพื่อประโยชน์ในกำรจัดกำรกองทุนตำมที่จ่ำยจริง
(2) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรสอบบัญชี ค่ำทีป่ รึกษำกฎหมำย ค่ำใช้ จ่ำย หรือ ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องในกำรจัดกำรกองทุน เช่น ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินใน
ประเทศ ค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นจำกกำรติดตำมทวงถำม หรือ กำรดำเนินคดีเพื่อกำรรับชำระหนี ้ใดๆ ของกองทุน ตำมที่จ่ำยจริง
(3) ค่ำใช้ จ่ำย (ถ้ ำมี) ในกำรดำเนินคดีของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้ องให้ บริ ษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมหน้ ำที่หรือเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำก
บริษัทจัดกำร เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงหรื
้
อเมื่อได้ รับคำสัง่ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง
(4) ค่ำตอบแทนผู้ชำระบัญชี และผู้ดแู ลผลประโยชน์ ในระหว่ำงกำรชำระบัญชีกองทุน ตลอดจนกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง
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(5) ค่ำใช้ จ่ำย ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำไปรษณียำกร ค่ำภำษีอำกร ที่เกิดขึ ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับกำรลงทุนหรือมีไว้ ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทงใน
ั้
ประเทศไทยและต่ำงประเทศ เช่น กำรจัดหำ ให้ ได้ มำ รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษำ ป้ องกันผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยในกำร
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ กำรโอนเงิน ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่เกีย่ วข้ องกับกำรป้ องกันควำมเสี่ยงในอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ หรือควำมเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้ องกับกำรลงทุนในหลักทรัพย์ทงในและต่
ั้
ำงประเทศ และค่ำใช้ จ่ำยหรือค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ตำมที่จ่ำยจริง รวมถึงค่ำใช้ จ่ำยและค่ำธรรมเนียมอื่น
ใดเพื่อให้ กองทุนสำมำรถลงทุนในหลักทรัพย์ตำมที่กำหนดไว้ ในโครงกำรจัดกำรได้ เป็ นต้ น
(6) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรเก็บรักษำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรจะเรียกเก็บตำมจำนวนที่จ่ำยจริง ทังนี
้ ้ ไม่เกินร้ อยละ 0.1070 ต่อปี
ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมถัวเฉลี่ยต่อปี โดยบริษัทจัดกำรจะใช้ ดลุ ยพินิจในกำรพิจำรณำให้ ตดั จ่ำยเป็ นค่ำใช้ จ่ำยทันที หรือทยอยตัดจ่ำย
ภำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดค่ำใช้ จ่ำยนัน้ หรือกำหนดระยะเวลำที่ใช้ ในกำรตัดจ่ำยที่เหมำะสม
(7) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรจัดทำโฆษณำและประชำสัมพันธ์ ในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก จะเรียกเก็บตำมจำนวนที่จ่ำยจริง ไม่เกินร้ อยละ 1.0700 ของ
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่ำใช้ จ่ำยในกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ดงั กล่ำว บริษัทจัดกำรจะใช้ ดลุ ยพินิจในกำรพิจำรณำให้ ตดั จ่ำยเป็ นค่ำใช้ จ่ำยทันที หรือทยอยตัดจ่ำยภำยใน
รอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดค่ำใช้ จ่ำยนัน้ หรือกำหนดระยะเวลำทีใ่ ช้ ในกำรตัดจ่ำยที่เหมำะสม
ในกรณีที่มีเหตุต้องเลิกกองทุนก่อนกำหนดระยะเวลำดังกล่ำวและค่ำใช้ จ่ำยต่ำง ๆ นัน้ ยังตัดจ่ำยจำกกองทุนไม่ครบจำนวน ค่ำใช้ จ่ำยในส่วนที่ยงั ตัดจ่ำย
ไม่หมดดังกล่ำว จะถือเป็ นค่ำใช้ จ่ำยดำเนินงำนของบริษัทจัดกำร
(8) ค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั กิ ำรกองทุนเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกำรของกองทุนตำมที่จ่ำยจริง ซึ่งจะเรี ยกเก็บในอัตรำไม่เกิ นร้ อยละ 1.0700
ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วย มูลค่ำหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่คำ่ ธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำย
ทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิกำรกองทุน ณ วันที่คำนวณ ซึง่ ได้ แก่
(8.1) ค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องกับกำรโอน/จ่ำย/รับ เงิน ในรูปแบบใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีดิจิทลั / Fintech เป็ นต้ น
(8.2) ค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นจำกกำรใช้ หรืออ้ ำงอิงดัชนีหลักทรัพย์ เครื่องหมำยกำรค้ ำ และ/หรือเครื่องหมำยบริกำรของตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือ ของผู้
คำนวณและประกำศดัชนี (Index Provider) ซึง่ รวมถึง บทควำม ใบอนุญำต เครื่องหมำยกำรค้ ำ หรือข้ อมูลอื่นใด จำก service provider เป็ นต้ น
(9) ค่ำใช้ จ่ำยหรือค่ำธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับกำรลงทุนเพื่อประโยชน์ในกำรจัดกำรกองทุนตำมที่จ่ำยจริง ทังนี
้ ้ ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำว บริษัทจัดกำร
จะใช้ ดลุ ยพินิจในกำรพิจำรณำให้ ตดั จ่ำยเป็ นค่ำใช้ จ่ำยทันที หรือทยอยตัดจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดค่ำใช้ จ่ำยนัน้ หรือกำหนดระยะเวลำทีใ่ ช้
ในกำรตัดจ่ำยที่เหมำะสม
หมายเหตุ :
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมข้ ำงต้ น เป็ นอัตรำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอื่นใดแล้ว
15.3. ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
15.3.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
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15.3.3. ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำ (Switching In) :มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ ำในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
15.3.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
15.3.4. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน : มี
ในอัตรำ 10.00 บำท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
นำยทะเบียนจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผู้โอนในวันที่ยนื่ คำขอโอนหน่วยลงทุน
15.3.5. ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ฉบับละ 50.00 บำท
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจำกผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคำขอให้ ออกใบสำคัญหน่วย
ลงทุน
15.3.6. ค่ำปรับกรณีขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลำถือครองที่กำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : ไม่มี
15.3.7. ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ตำมที่จ่ำยจริง
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
(ก) ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ กำรออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ในกรณีหำยและอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นจริงซึง่ พิสจู น์ได้ ว่ำ
เป็ นควำมประสงค์เฉพำะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผู้ถือหน่วยลงทุนตำมอัตรำที่นำยทะเบียนหน่ วย
ลงทุนกำหนดเป็ นกำรทัว่ ไปในกำรให้ บริกำรลักษณะดังกล่ำว
(ข) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรใช้ บริกำรของธนำคำรพำณิชย์ เช่น กำรใช้ บริกำรบัตร ATM ให้ เป็ นไปตำมอัตรำและเงื่อนไขที่ทำง
ธนำคำรพำณิชย์ กำหนด
(ค) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนหรือเงินอื่นใดที่ต้องชำระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน เข้ ำบัญชีเงินฝำกของผู้ถือหน่วยลงทุนตำมที่ธนำคำร
พำณิชย์เรียกเก็บจริง
(ง) ค่ำธรรมเนียมที่เกิดจำกกำรดำเนินกำรใดๆ ตำมควำมประสงค์เฉพำะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น กำรโอนเงิน นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิด
ค่ำธรรมเนียมจำกผู้ถือหน่วยลงทุนตำมอัตรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด เป็ นกำรทัว่ ไปในกำรให้ บริกำรลักษณะดังกล่ำว
ทังนี
้ ้ ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้ ำงต้ น เป็ นอัตรำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรื อภำษีอื่นใดแล้ ว
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15.4. วิธีกำรคำนวณและตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียม :
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้ จ่ำยทีเ่ กี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิก ำรกองทุน จะ
คำนวณเป็ นรำยเดือนโดยใช้ มลู ค่ำทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วย มูลค่ำหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดู แลผลประโยชน์
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิกำรกองทุน ณ วันที่คำนวณ เป็ นฐำนในกำรคำนวณ และบริษัทจัดกำรขอ
สงวนสิทธิที่จะพิจำรณำตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียมใด ๆ ดังกล่ำวข้ ำงต้ น จำกกองทุน อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือทังสองอย่
้
ำง ดังต่อไปนี ้
(1) ระยะเวลำตัดจ่ำยจะขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ซึง่ จะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสำคัญ หรือ
(2) ตัดจ่ำยจำกกองทุนเมื่อครบอำยุโครงกำร
ทังนี
้ ้ ระยะเวลำตัดจ่ำยค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำว จะขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ซึง่ จะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสำคัญ
โดยในทำงบัญชีจะทยอยตัดจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดค่ำใช้ จ่ำยนัน้ หรือภำยในระยะเวลำไม่เกินวันทีส่ ิ ้นสุดอำยุโครงกำร ทังนี
้ ้ กำรตัดจ่ำย
ค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำว จะเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดโดยสมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย
15.5. กำรเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำย :
15.5.1. กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำย
15.5.1.1 ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยตำมที่ได้ ระบุไว้ ในโครงกำร และได้ ดำเนินกำรดังกล่ำวแล้ ว บริษัท
จัดกำรจะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวให้ ผ้ ลู งทุนทรำบอย่ำงทัว่ ถึงด้ วยวิธีกำรที่เหมำะสม ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ทีม่ ีกำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำย
ดังกล่ำว ทังนี
้ ้ กำรเปิ ดเผยข้ อมูลต้ องกระทำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอันทำให้ มนั่ ใจได้ ว่ำผู้ลงทุนได้ รับทรำบข้ อมูลดังกล่ำวอย่ำงทัว่ ถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร เป็ นต้ น
15.5.1.2 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยให้ แตกต่ำงไปจำกโครงกำร ให้ ถอื ว่ำสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ ควำมเห็น ชอบกำรแก้ ไขเพิ่มเติม
โครงกำรในเรื่องดังกล่ำวเมื่อบริษัทจัดกำรได้ ดำเนินกำรตำมข้ อ 15.5.1.1. ข้ ำงต้ นแล้ ว
15.5.2. กำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำย
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นตำมที่ได้ ระบุไว้ ในโครงกำร บริ ษัทจัดกำรต้ องคำนึงถึงควำม
สมเหตุสมผลกับสภำพปกติทำงธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้ ำเป็ นสำคัญ และต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงทัว่ ถึงด้ วยวิธีกำรที่
เหมำะสม อันทำให้ มนั่ ใจได้ ว่ำผู้ลงทุนได้ รับทรำบข้ อมูลดังกล่ำว โดยอย่ำงน้ อยต้ องจัดให้ มีกำรเผยแพร่ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร ทังนี
้ ้ ตำม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
15.5.2.1 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นไม่เกินกว่ำอัตรำขันสู
้ งของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเดิมตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร
บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวให้ ผ้ ูลงทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำรก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้น
15.5.2.2 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นเกินกว่ำอัตรำขันสู
้ งของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเดิมตำมที่ระบุไว้ อย่ ำงชัดเจนใน
โครงกำรแล้ วว่ำบริษัทจัดกำรสำมำรถกระทำกำรดังกล่ำวได้ ทังนี
้ ้ ในรอบระยะเวลำย้ อนหลัง 1 ปี นบั แต่วนั ทีบ่ ริษัทจัดกำรประสงค์จะขึ ้นค่ำธรรมเนียม
หรือค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(ก) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นไม่เกินกว่ำอัตรำร้ อยละ 5 ของอัตรำขันสู
้ งดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำว
ให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 60 วันก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยที่เพิ่มขึ ้นดังกล่ำว
(ข) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นเกินกว่ำอัตรำร้ อยละ 5 ของอัตรำขันสู
้ งดังกล่ำว บริษทั จัดกำรจะต้ องได้ รับมติพิเศษ
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ทังนี
้ ้ ในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลตำมข้ อ 15.5.2 วรรคหนึ่ง มิให้ นำมำใช้ กบั กรณีที่บริษัทจัดกำรได้ รับมติพิเศษ
15.6. หมำยเหตุ :
ไม่มี
16. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์
และวิธีการดาเนินการในกรณีท่มี ูลค่ าหน่ วยลงทุนไม่ ถูกต้ อง :
16.1. วิธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน : ต่ำงประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดกำรจะคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด และตำมที่
สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนด โดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ในกรณีที่มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรคำนวณมูลค่ำยุตธิ รรมของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่เสนอขำยในต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรจะใช้ หลักกำรโดย
เทียบเคียงกับประกำศสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนซึง่ ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ กำรใช้ และกำรตรวจสอบข้ อมูล
เกี่ยวกับรำคำและอัตรำผลตอบแทนของตรำสำรดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะใช้ ข้อมูลที่เปิ ดเผยตำมช่องทำงดังต่อไปนี ้
(1.1) บริษัทจัดกำรจะใช้ ข้อมูลดังกล่ำว จำกระบบ Bloomberg เป็ นหลัก
(1.2) กรณีที่ไม่สำมำรถใช้ ข้อมูลตำม (1.1) ได้ จะใช้ ข้อมูลจำกระบบ Reuters
(1.3) กรณีที่ไม่สำมำรถใช้ ข้อมูลทัง้ (1.1) และ (1.2) จะใช้ ข้อมูลจำกระบบอื่นใดที่มีกำรเผยแพร่ข้อมูลสูส่ ำธำรณชนและสำมำรถใช้ อ้ำงอิงได้ โดยควำม
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกำรใช้ อตั รำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ เพื่อคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเป็ นเงินบำท บริษทั จัดกำรจะใช้ อตั รำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำ งประเทศ โดย
ใช้ รำคำปิ ด (close) ที่ประกำศบนหน้ ำจอ Bloomberg ประมำณเวลำ 16.00 น. ของวันที่คำนวณ เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณ ในกรณีที่ไม่สำมำรถใช้ อตั รำ
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ดังกล่ำวได้ บริษทั จะใช้ อตั รำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ จำกแหล่งข้ อมูลอื่นๆ ที่มีกำรเผยแพร่ข้อมูล และสำมำรถใช้
อ้ ำงอิงได้ ภำยใต้ ควำมเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ และเป็ นไปตำมประกำศของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน หรือประกำศที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ ทังที
้ ่มีอยู่ใน
ปั จจุบนั และที่แก้ ไขเพิ่มเติมในอนำคต
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกำรดำเนินกำรข้ ำงต้ น จะต้ องมีควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ำงบริษัทจัดกำรและผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม
2. บริษัทจัดกำรจะคำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
ตำมระยะเวลำดังต่อไปนี ้
(2.1) คำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนในวันดังนี ้
(ก) คำนวณเป็ นรำยไตรมำส โดยจะประกำศภำยใน 1 เดือนหลังจำกสิ ้นไตรมำส
(ข) คำนวณทุกสิ ้นวันที่ปรำกฏเหตุกำรณ์ที่น่ำเชื่อได้ ว่ำจะมีผลกระทบต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่ำหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ และประกำศภำยใน
วันทำกำรถัดไป
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(2.2) คำนวณและประกำศรำคำขำยและรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน อย่ำงน้ อยในวันดังนี ้
(ก) คำนวณทุกสิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน และประกำศภำยในวันทำกำรถัดไป
กำรประกำศมูลค่ำและรำคำตำมวรรคหนึ่ง (2.1) และ (2.2) บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) ใช้ ตวั เลขทศนิยมตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อ 16.2 ข้ อย่อย 3. และต้ องได้ รับกำรรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(2) ดำเนินกำรด้ วยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทรำบข้ อมูลดังกล่ำวในช่องทำงที่เหมำะสม เช่น กำรประกำศทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร เป็ นต้ น และ
ภำยในเวลำที่ผ้ ลู งทุนสำมำรถใช้ ประโยชน์จำกข้ อมูลในกำรตัดสินใจลงทุนได้
(3) จัดให้ มีข้อมูลดังกล่ำวไว้ ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำร และสถำนที่ทกุ แห่งที่ผ้ สู นับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนใช้ ซื ้อขำยหน่วย
ลงทุน
3. กำรใช้ ตวั เลขทศนิยมของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(3.1) คำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้ วิธีกำรปั ดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล
(3.2) คำนวณมูลค่ำหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้ วิธีกำรปั ดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล สำหรับมูลค่ำหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ใน
กำรคำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ ้น ส่วนมูลค่ำหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในกำรคำนวณรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะตัด
ทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
(3.3) ประกำศมูลค่ำหน่วยลงทุนตำมทีค่ ำนวณได้ ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ ้ง และประกำศรำคำขำย
และรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตำมทีค่ ำนวณได้ ใน (3.2)
(3.4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้ วิธีกำรปั ดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล แต่จะใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ ้นจำกกำรคำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดกำรจะนำผลประโยชน์นนรวมเข้
ั้
ำเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม
4. บริษัทจัดกำรจะได้ รับยกเว้ นไม่ต้องปฏิบตั ิตำมข้ อ 2. ข้ ำงต้ น เมื่อมีเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้
(4.1) เมื่อบริษัทจัดกำรไม่ขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหรือคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน โดยให้ ได้ รับยกเว้ นเฉพำะในช่ วงระยะเวลำ
ดังกล่ำว
(4.2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดกำรต้ องเลิกกองทุนรวม โดยให้ ได้ รับยกเว้ นตังแต่
้ วนั ที่ปรำกฏเหตุดงั กล่ำว
ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและ/หรือรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนล่ำสุดภำยใน 31 วัน
16.3. แหล่งข้ อมูลกำรเปิ ดเผยมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรจะประกำศทำงเว็บไซต์ของบริษัท และจัดให้ มีข้อมูลดังกล่ำวไว้ ณ ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ไม่สำมำรถประกำศทำงเว็บไซต์ของบริษัทได้ บริษทั จัดกำรอำจพิจำรณำประกำศทำงช่องทำงอื่นที่เหมำะสมแทน
อำทิ หนังสือพิมพ์รำยวัน เป็ นต้ น
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16.4. หลักเกณฑ์และวิธีกำรดำเนินกำรในกรณีที่มลู ค่ำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง :
16.4.1. ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถกู ต้ อง หำกกำรไม่ถกู ต้ องดังกล่ำวมีมลู ค่ำน้ อยกว่ำ 1 สตำงค์ หรือคิดเป็ นอัตรำไม่ถึงร้ อยละ 0.50
ของมูลค่ำหรือรำคำที่ถกู ต้ อง บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1) จัดทำและส่งรำยงำนให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทรำบถึงควำมไม่ถกู ต้ องภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่พบว่ำมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง โดย
รำยงำนดังกล่ำวต้ องมีสำระสำคัญดังต่อไปนี ้
(ก) มูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(ข) มูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(ค) สำเหตุที่ทำให้ มลู ค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(ง) มำตรกำรป้ องกันเพื่อมิให้ มลู ค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง ในกรณีทคี่ วำมไม่ถกู ต้ องมิได้ มีสำเหตุมำจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้
(2) ในกรณีที่สำเหตุที่ทำให้ มลู ค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีผลต่อเนื่องถึงกำรคำนวณมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป บริษัทจั ดกำรจะแก้ ไข
มูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องตังแต่
้ วนั ที่พบว่ำมูลค่ำหรือรำคำไม่ถกู ต้ อง
16.4.2. ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถกู ต้ อง หำกกำรไม่ถกู ต้ องดังกล่ำวมีมลู ค่ำตังแต่
้ 1 สตำงค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตรำตังแต่
้ ร้อยละ
0.50 ของมูลค่ำหรือรำคำที่ถกู ต้ อง บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) คำนวณมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนย้ อนหลังตังแต่
้ วนั ทีบ่ ริษัทจัดกำรพบว่ำมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องจนถึงวันที่มลู ค่ำหรือรำคำหน่วย
ลงทุนถูกต้ อง
(2) ดำเนินกำรดังต่อไปนี ้เฉพำะวันที่มลู ค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันมี
้ มลู ค่ำและคิดเป็ นอัตรำดังกล่ำว
(ก) จัดทำรำยงำนกำรแก้ ไขมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนย้ อนหลังให้ เสร็จสิ ้นภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่บริษัทจัดกำรพบว่ำมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุน
ไม่ถกู ต้ อง และส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนย้ อนหลังเสร็จสิ ้น เพื่ อให้ ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรำยงำนดังกล่ำวภำยในวันทำกำรถัดจำกวันทีบ่ ริษัทจัดกำรส่งรำยงำนให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
รำยงำนตำมวรรคหนึ่งให้ มีสำระสำคัญตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อ 16.4.1. (1) โดยอนุโลม เว้ นแต่ในกรณีของรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำหน่วยลงทุนย้ อนหลังของ
กองทุนรวม จะระบุกำรดำเนินกำรของบริษัทจัดกำรเมื่อพบว่ำรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องไว้ แทนข้ อมูลตำมข้ อ 16.4.1. (1) (ง)
(ข) แก้ ไขมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องภำยในวันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรำยงำนตำม (ก)
(ค) ดำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนสำมำรถรับทรำบชื่อกองทุนรวมที่มีกำรแก้ ไขมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที่มีกำรแก้ ไขมูลค่ำ
หรือรำคำหน่วยลงทุน ภำยใน 3 ทำกำรนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรำยงำนตำม (ก)
16.4.3. นอกจำกกำรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ในข้ อ 16.4.2. แล้ ว ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถกู ต้ อง หำกกำรไม่ถกู ต้ องดังกล่ำวมีมลู ค่ำ
ตังแต่
้ 1 สตำงค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตรำตังแต่
้ ร้อยละ 0.50 ของมูลค่ำหรือรำคำที่ถกู ต้ อง บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้เฉพำะวันที่มลู ค่ำหรือรำคำ
หน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันมี
้ มลู ค่ำและคิดเป็ นอัตรำดังกล่ำว
(1) จัดทำรำยงำนกำรชดเชยรำคำไว้ ในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำหน่วยลงทุนตำมข้ อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ด้ วย โดยให้ อยู่ในส่วนของกำรดำเนินกำร
ของบริษัทจัดกำรเมื่อพบว่ำรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(2) ชดเชยรำคำตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในข้ อ 16.4.4 ให้ แล้ วเสร็จ และดำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขำยคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลำที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องทรำบถึงกำรแก้ ไขรำคำตำมข้ อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ข) และกำรชดเชยรำคำ ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่
วันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำหน่วยลงทุนย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
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(3) จัดทำมำตรกำรป้ องกันเพื่อมิให้ รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และส่งรำยงำนดังกล่ำว พร้ อมทังส
้ ำเนำรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำหน่วยลงทุนย้ อนหลังตำม
ข้ อ 16.4.2 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ทีผ่ ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรำยงำนดังกล่ำว เว้ น
แต่ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมิได้ มีสำเหตุมำจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ บริษัทจัดกำรจะส่งสำเนำเอกสำรที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
รับรองว่ำกำรที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสำเหตุมำจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ มำพร้ อมสำเนำรำยงำนดังกล่ำวแทน
16.4.4. ในกำรชดเชยรำคำตำมข้ อ 16.4.3. (2) บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) กรณีรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่ำกว่ำรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง บริษทั จัดกำรจะปฏิบตั ดิ งั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นกำรขำยหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึง่ มีมลู ค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
หำกปรำกฏว่ำผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่ำ จำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้ องลด บริษัทจัดกำรจะจ่ำยเงินของ
บริษัทจัดกำรเอง เป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นนและจ่
ั้
ำยเงินของบริษัทจัดกำรเองเป็ นจำนวน
เท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำทีข่ ำดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำให้ แก่กองทุนรวม เว้ นแต่กำรที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสำเหตุมำจำกปั จจัยภำยนอก
ที่ไม่อำจควบคุมได้ เช่น รำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้ สุดท้ ำยของตลำดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื ้อขำยหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์
รับรองว่ำมีสำเหตุดงั กล่ำว
(ข) กรณีที่เป็ นกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึง่ มีมลู ค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำ
หน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรือจ่ำยเงินของกองทุนรวมเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้ แ ก่ผ้ ขู ำยคืน
หน่วยลงทุน แต่หำกปรำกฏว่ำผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดกำรจะจ่ำยเงินของกองทุนรวมเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของ
รำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้ แก่ผ้ ขู ำยคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องสูงกว่ำรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง บริษทั จัดกำรจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นกำรขำยหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึง่ มีมลู ค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรือจ่ำยเงินของกองทุนรวมเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำ เพือ่ ชดเชยรำคำให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็ นกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึง่ มีมลู ค่ำเท่ำกับส่วนต่ ำงของรำคำ
หน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
หำกปรำกฏว่ำผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้ องลด บริษัทจัดกำรจะจ่ำยเงิน
ของบริษัทจัดกำรเองเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำทีข่ ำดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นนและจ่
ั้
ำยเงินของบริษัทจัดกำรเองเป็ นจำนวน
เท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำทีข่ ำดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำให้ แก่กองทุนรวม เว้ นแต่กำรที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสำเหตุมำจำกปั จจัยภำยนอก
ที่ไม่อำจควบคุมได้ เช่น รำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้ สุดท้ ำยของตลำดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื ้อขำยหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์
รับรองว่ำมีสำเหตุดงั กล่ำว
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรต้ องชดเชยรำคำเป็ นเงินให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนรำยใดมีมลู ค่ำไม่ถึงหนึ่งร้ อยบำท บริษั ทจัดกำรอำจนำเงิน
ชดเชยรำคำไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกทีม่ ีกำรจ่ำยเงินให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน แต่ถ้ำบุคคลดังกล่ำวไม่มีสถำนะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว บริษัทจัดกำรจะ
ชดเชยรำคำให้ แล้ วเสร็จภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ทีผ่ ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
กำรจ่ำยเงินของกองทุนรวมเพื่อชดเชยรำคำให้ แก่ผ้ ขู ำยคืนหน่วยลงทุนตำมวรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือผู้ซื ้อหน่วยลงทุนตำมวรรคหนึ่ง (2) (ก) บริษัทจัดกำร
อำจจ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรเองแทนกองทุนรวมก็ได้
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16.4.5. บริษัทจัดกำรจะจัดให้ มีสำเนำรำยงำนตำมข้ อ 16.4.1. (1) และข้ อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ไว้ ณ ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำร เพื่อให้ สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้
16.4.6. บริษัทจัดกำรจะรับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นจำกมูลค่ำหน่วยลงทุนหรือรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องจำกกองทุนรวม เว้ นแต่ในกรณีที่ควำมไม่
ถูกต้ องดังกล่ำวมีสำเหตุมำจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้ อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดกำร :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุงศรี จำกัด
17.2. ชื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมำยงำนด้ ำนกำรจัดกำรลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
17.5. ที่ปรึกษำ :
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ชื่อ :
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษำกองทุน :
17.6. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นำย เทอดทอง เทพมังกร
ชื่อ : นำงสำว ชมภูนชุ แซ่แต้
ชื่อ : นำย ประวิทย์ วิวรรณธนำนุตร์
ชื่อ : นำย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
ชื่อ : นำงสำว ชุติมำ วงษ์ศรำพันธ์ชยั
ชื่อ : นำงสำว รฐำภัทร ลิ ้มสกุล
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รำยละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :
หรือบุคคลอื่นที่ได้ รับควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำด้ วยกำรให้ ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ทรำบ
17.7. กำรแต่งตังคณะตั
้
วแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพำะกอง Country Fund) :
ไม่มี
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ เดือน
18.2. วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่
18.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี วันทีส่ ิ ้นสุดอำยุโครงกำร
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรก วันที่สิ ้นสุดอำยุโครงกำร
19. การขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ ไขวิธีการจัดการ :
เป็ นไปตำมประกำศ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่ำว ให้ เป็ นไปตำมข้ อกำหนดในข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่ วย
ลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ทังนี
้ ้ กำรขอมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรเป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ ในมำตรำ 129 มำตรำ 129/1 มำตรำ 129/2 และ
มำตรำ 129/3 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้ อกาหนดอื่น ๆ :
20.1 กำรรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจำกกำรที่กองทุนใช้ บริกำรบุคคลอื่น (soft commission)
บริษัทจัดกำรอำจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที่มีมลู ค่ำเพื่อกองทุนจำกบุคคลที่เป็ นผู้ให้ บริกำรอันเนื่องมำจำกกำรใช้ บริกำรของบุคคล
ดังกล่ำวในกำรจัดกำรกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยเป็ นไปตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวกับกำรกระทำที่อำจ
ก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในกำรจัดกำรกองทุนและหลักเกณฑ์ในกำรป้ องกัน ดังต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้ นนต้
ั ้ องเป็ นทรัพย์สินที่มีมลู ค่ำในทำงเศรษฐกิจและต้ องเกี่ยวกับบทบำทโดยตรงของควำมเป็ นกองทุนตำมกฎหมำยว่ำ
ด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้ องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้ เห็นว่ำบริษัทจัดกำรใช้ บริกำรของบุคคลนัน้ บ่อยครัง้ เกินควำมจำเป็ นเพื่อให้ กองทุนได้ รับประโยชน์จำกบุคคลดังกล่ำว
(churning)
ในกำรจัดสรรผลประโยชน์ตำมวรรคหนึ่งให้ แก่กองทุน บริษัทจะกระทำด้ วยควำมเป็ นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อำจมีไว้ ได้ ของ
กองทุนนันด้
้ วย
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ทังนี
้ ้ กรณีที่บริษัทจัดกำรมีกำรรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกำรรับผลประโยชน์ดงั กล่ำวไว้ ในรำยงำนรอบปี
บัญชีหรือรอบระยะเวลำหกเดือนด้ วย
20.2 ข้ อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมำยภำษีต่ำงประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกำได้ ออกกฎหมำยที่เรียกว่ำ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่ำ FATCA) โดยมีผลบังคับ
ใช้ วนั ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบับดังกล่ำวกำหนดให้ สถำบันกำรเงินที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ (Foreign Financial
Institution หรือ FFI) รำยงำนข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้ องเสียภำษีให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึง่ รวมถึงบุคคลธรรมดำ/นิติบคุ คล
สัญชำติอเมริ กนั ผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยู่ถำวรในสหรัฐอเมริกำ และผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยู่ทำงภำษีในสหรัฐอเมริกำ) ซึง่ เปิ ดหรือมีไว้ กับ FFI นัน้ นอกจำกนี ้ยังปรำกฏด้ วยว่ำ
ในปั จจุบนั มีรัฐบำลในหลำยประเทศกำลังดำเนินกำรออกกฎหมำยที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะทีค่ ล้ำยคลึงกับ FATCA (ซึง่ ต่อไปจะรวม
เรียก FATCA และกฎหมำยดังกล่ำวว่ำ “กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดกำรถือว่ำเป็ น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ ต้องเข้ ำผูกพันตนกับหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศ
สหรัฐอเมริกำโดยมีหน้ ำที่ต้องรำยงำนข้ อมูลและธุรกรรมทำงกำรเงินของบุคคลสัญชำติอเมริกนั และบุคคลที่มลี กั ษณะตำมหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด
หน้ ำที่ในกำรตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ ำเพือ่ หำควำมสัมพันธ์ของลูกค้ ำกับประเทศสหรัฐอเมริกำ และรวมถึงหน้ ำที่ในกำรกำหนดให้ ลกู ค้ ำบำงประเภทต้ อง
จัดทำเอกสำรยืนยันตนตำมหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภำยใต้ ข้อกำหนดของ FATCA หำกกองทุนรวมใดไม่เข้ ำผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่ำวคือ มีสถำนะเป็ น Non-Participating
Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
้
รับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรำ 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจำกรำยได้ ผลประโยชน์หรือเงินจำกกำรขำยทรัพย์สินทำงกำรเงินในประเทศสหรัฐอเมริกำ
(เงินลงทุนทำงตรง) ซึง่ จะเริ่มต้ นตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป และเงินลงทุนทำงอ้ อมในทรัพย์สินทำงกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำ
(Pass-thru) ซึง่ อำจรวมถึงเงินฝำกและเงินลงทุนกับสถำบันกำรเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึง่ จะเริ่มต้ นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย
FATCA กำหนดให้ สถำบันกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำและ FFI ที่เข้ ำร่วมผูกพันตนตำมข้ อกำหนดของ FATCA (ซึง่ รวมถึงธนำคำรและสถำบัน
กำรเงินในประเทศไทย ผู้รับฝำกทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ ำที่ดำเนินกำรหักเงิน ณ ที่จ่ำยดังกล่ำวก่อนชำระให้ กบั
กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนำคำรและสถำบันกำรเงินทังในประเทศไทยและต่
้
ำงประเทศรวมทังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝำกทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน ที่เข้ ำร่วมผูกพันตำมข้ อกำหนดของ FATCA อำจจะปฏิเสธหรือระงับกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินหรือยุติควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับกองทุน
รวมหรือบริษัทจัดกำร ซึง่ อำจทำให้ กองทุนรวมไม่สำมำรถดำเนินกำรลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินกำรลงทุนได้ อย่ำงไม่มีประสิท ธิภำพ รวมถึงอำจทำ
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่สำมำรถทำรำยกำรผ่ำนทำงผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื่อมิให้ บริษัทจัดกำรและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในกำรดำเนินงำนรวมทังเพื
้ ่อเป็ นกำรรักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัท จัดกำร
และกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดกำร) จึงเข้ ำผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และข้ อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริษัท
จัดกำรและกองทุนรวมสำมำรถปฏิบตั ติ ำมภำระผูกพันภำยใต้ ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมำยต่ำงประเทศทีเ่ กี่ยวข้ องได้ บริษัทจัดกำรและ
กองทุนรวม (ซึง่ รวมทัง้ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฎิบตั ิงำนของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝำกทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่เข้ ำข่ำยเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ (หรือเป็ นบุคคลตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องกำหนด) ให้ คำ
ยินยอมบริษัทจัดกำรและกองทุนและตัวแทนในกำรนำส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภำษีของสหรัฐอเมริกำ จำนวนและมูลค่ำหน่วยลงทุน
คงเหลือ จำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น) ที่มีอยู่ในบัญชีทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยลงทุนนันกั
้ บบริษทั จัดกำร ให้ กบั หน่วยงำน
ของรัฐทังในและต่
้
ำงประเทศ ตำมข้ อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนำส่งข้ อมูล เอกสำร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสจู น์ทรำบควำมเกีย่ วข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริกำ เช่น
หนังสือแสดงกำรเสียสิทธิในสัญชำติอเมริกนั หรือกำรให้ ข้อมูลตำมหัวข้ อที่กำหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือ
กำรแจ้ งปรับปรุงข้ อมูลเมื่อข้ อมูลที่เคยให้ ไว้ มีกำรเปลี่ยนแปลง เป็ นต้ น รวมถึงนำส่งหลักฐำนเพื่อยืนยันกำรเข้ ำร่วมใน FATCA หรือกฎหมำยต่ำงประเทศ
ที่เกี่ยวข้ อง (ในกรณีที่เป็ นลูกค้ ำสถำบันกำรเงิน) ทังนี
้ ้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และข้ อกำหนดของกฎหมำยดังกล่ำว
(3) ดำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง
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เพื่อเป็ นกำรป้ องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์
เพิ่มขึ ้นหำกมีกำรดำเนินกำรที่สอดคล้องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ ำงต้ น ในกรณีทผี่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนปฏิเสธกำรดำเนินกำรหรือไม่แสดงเจตนำ
ตอบรับภำยในระยะเวลำทีบ่ ริษัทจัดกำรกำหนด บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงดังต่อไปนี ้ตำมควำม
จำเป็ นและควำมเหมำะสม โดยถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวรับทรำบกำรดำเนินกำรตำมทีบ่ ริษัทจัดกำรแจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรือได้ ดำเนินกำรตำมข้ อตกลง
ที่ได้ ระบุไว้ ในคำขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคำสัง่ ซื ้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำว
(2) ระงับหรือหยุดให้ บริกำร และดำเนินกำรคืนเงินลงทุนตำมมูลค่ำหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่ำว
(3) ดำเนินกำรหักเงิน ณ ที่จ่ำยจำกรำยได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินที่ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรำยนันได้
้ เพื่อให้
สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขดั กับกฎหมำยของประเทศไทย
(4) ดำเนินกำรอื่นใดอันเป็ นกำรป้ องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้ กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้น หำกมีกำรดำเนิ นกำรที่
สอดคล้ องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ ำงต้ น
กำรดำเนินกำรดังกล่ำวถือเป็ นควำมจำเป็ น และเป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพรำะเป็ นกำรกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ บริษัทจัด กำรและ
กองทุนมีกำรดำเนินกำรที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องอันจะทำให้ กองทุนอำจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่ำย หรือถูก
ปิ ดบัญชีธนำคำรตำมที่กล่ำวแล้วข้ ำงต้ น ซึง่ ในทำงปฏิบตั ิบริษัทจัดกำรจะเลือกดำเนินกำรเฉพำะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ ำข่ำยเป็ นพลเมืองของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ (หรือเป็ นบุคคลตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องกำหนด) เท่ำนัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กฎหมำยไทยมีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดเพื่อรองรับกำรดำเนินกำรตำมที่บริษัทจัดกำรได้ สงวนสิทธิไว้ ข้ำงต้ น บริษัทจัดกำร (รวมถึงผู้ที่
เกี่ยวข้ อง) จะดำเนินกำรตำมข้ อกำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดยอำจนำส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงำน หรือดำเนินกำรอื่นใดที่
รำชกำรกำหนด โดยไม่จำเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
21. การดาเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่ สามารถดารงเงินกองทุนได้ ตามที่ประกาศกาหนด :
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำรงเงินกองทุนได้ ตำมที่ประกำศกำหนด บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเปลี่ยนให้ บริษัทจัดกำรรำยอื่นเข้ ำจัดกำรกองทุน
รวมแทนด้ วยวิธีกำรขอรับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนหรือ ขอมติโดยเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันมำกกว่ำ
ร้ อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่ร้ ูหรือควรรู้ว่ำไม่สำมำรถดำรงเงินกองทุนได้ ทัง้ นี ้
หำกมีเหตุจำเป็ นและสมควร บริษัทจัดกำรอำจขอให้ สำนักงำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได้ โดยกำรคัดเลือกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่จะ
คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ และในกรณีที่มีค่ำใช้ จ่ำยเกิดขึ ้นจำกกำรเปลี่ยนบริษทั จัดกำร บริษัทจัดกำรรำยเดิมจะเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ ภำยในระยะเวลำที่กำหนด บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเลิกกองทุนรวมต่อไป
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ ำที่ปฏิบตั ิตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดกำรกองทุนรวม และกฎหมำยว่ำ
ด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ และคำสัง่ ที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงกำร
ขัดหรือแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสัง่ ดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ ดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ
หรือคำสัง่ นัน้ ให้ ถือว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมโครงกำรแล้ ว
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอำนำจลงนำม
ในข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ทังนี
้ ้ กำรลงนำมในข้ อผูกพันของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับกำรแต่งตัง้ โดยชอบ ให้ ถือ
ว่ำผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
กำรที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงควำมประสงค์ในกำรซื ้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ให้
ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวยอมรับที่จะผูกพันตำมข้ อกำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมและข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษั ทจัดกำร
กองทุนรวม
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โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกสำนักงำน หรือผ่ำนกำรแก้ ไขเพิ่มเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ ำยข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดกำรกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม
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ส่ วนที่ 2 ข้ อผูกพัน
1. บริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุงศรี จำกัด
ที่อยู่ (ภำษำไทย) : 898 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ ชัน้ 1 - 2 โซนเอ ชัน้ 12 และชัน้ 18 โซนบี
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777
ที่อยู่ (ภำษำอังกฤษ) : 898 Ploenchit Tower 1st - 2nd Floor Zone A, 12th Floor and 18th Floor Zone B,
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
1. สิทธิของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรมีสิทธิดงั นี ้ ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นไปตำมและไม่ขดั ต่อ พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน และหนังสือ
ซักซ้ อมควำมเข้ ำใจ ทังที
้ ่มีอยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ ไขเพิ่มเติมในอนำคต (กฎหมำย ก.ล.ต.)
1.1 ได้ รับค่ำตอบแทนในกำรจัดกำรโครงกำร ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้ จ่ำยหรือเงินตอบแทนอื่นใดตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร
1.2 มอบหมำยกำรจัดกำรในส่วนที่เกี่ยวกับกำรลงทุน กำรปฏิบตั ิกำรด้ ำนงำนสนับสนุน (back office) และงำนอื่นใดที่กฎหมำย ก.ล.ต. อนุญำตให้
บริษัทจัดกำรมอบหมำยให้ บคุ คลอื่นกระทำกำรแทนได้
1.3 แต่งตังบุ
้ คคลใดๆ เพื่อมำปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ แก่กองทุน เช่น ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ทีป่ รึกษำกำรลงทุน ที่
ปรึกษำกองทุน ผู้เชี่ยวชำญ ผู้ให้ บริกำรด้ ำนข้ อมูล ข่ำวสำร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ตำมที่บริษัทจัดกำร
เห็นสมควร
1.4 รับชำระหนี ้เพื่อกองทุนด้ วยทรัพย์สินอื่นแทนกำรชำระหนี ้ด้ วยเงินสดตำมตรำสำรแห่งหนี ้ ตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร
1.5 ชำระค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
1.6 จัดสรรหน่วยลงทุน ปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดกำรสัง่ ซื ้อ-ขำยคืนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรือเลื่อนกำหนดกำรชำระคืนค่ำขำยหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้
ตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร
1.7 กระทำนิติกรรมหรื อสัญญำใดๆ ในนำมของกองทุน ซึง่ บริษัทจัดกำรมีอำนำจกระทำได้ ภำยในขอบเขตที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด
1.8 สิทธิที่จะละเว้ นไม่ปฏิบตั ิตำมมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดกำร และ/หรือ ผู้จดั กำรกองทุนมีเหตุอนั สมควรเชื่อได้ ว่ำมติดงั กล่ำว ไม่เป็ นไป
ตำม ขัด หรือฝ่ ำฝื นกฎหมำย ก.ล.ต.
1.9 ปฏิบตั ิกำรอื่น ๆ เพื่อให้ บรรลุซงึ่ วัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษำไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใต้ ขอบเขต หน้ ำที่ และควำม
รับผิดชอบของบริษัทจัดกำร

กองทุนเปิ ดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ ำมขำยผู้ลงทุนรำยย่อย

31/03/2022

Page 41

2. หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของบริษทั จัดกำร
บริษัทจัดกำรมีหน้ ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบดังนี ้ ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นไปตำมและไม่ขดั ต่อกฎหมำย ก.ล.ต.
2.1 กำรจัดตังเปลี
้ ่ยนแปลง เพิ่มเติม จดทะเบียนกองทุน และกำรเลิกกองทุน
2.1.1 ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึง่ เป็ นเงินได้ จำกกำรขำยหน่วยลงทุนของโครงกำรเป็ นกองทุนรวมต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน
15 วันทำกำรนับแต่วนั ปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน
2.1.2 ดำเนินกำรขอเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงกำรของกองทุนรวม ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
2.1.3 แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อมูลที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ว ยกเว้ นกำรเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียน/กำรเพิ่มเงินทุนโครงกำรและกำรแก้ ไขเพิ่มเติมจำนวนและ
มูลค่ำหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นให้ แก่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติมนัน้
2.1.4 เปลี่ยนแปลงหรือแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือวิธีกำรจัดกำรตำมหัวข้ อ "วิธีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือแก้ ไขวิธีจดั กำร"
2.1.5 ดำเนินกำรเลิกกองทุนตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในหัวข้ อ "กำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม"
2.1.6 จัดให้ มีกำรชำระบัญชีตำมหัวข้ อ "กำรชำระบัญชีกองทุนรวมและวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงกำร"
2.2 กำรบริหำรกองทุน
2.2.1 จัดกำรลงทุนโดยใช้ ควำมสำมำรถเพื่อพิทกั ษ์ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงเต็มที่ โดยคำนึงและรักษำผลประโยชน์สงู สุดให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุน และตังอยู
้ ่บนหลักแห่งควำมซื่อสัตย์สจุ ริตและควำมรอบคอบระมัดระวัง
2.2.2 จัดกำรกองทุนให้ เป็ นไปตำมโครงกำรที่ได้ รับอนุมตั ิ ตลอดจนข้ อผูกพันที่ทำไว้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน
2.2.3 แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ ต่ำงหำกจำกทรัพย์สินของบริษัทจัดกำร และนำทรัพย์สินของกองทุนไปฝำกไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์
2.2.4 จัดให้ ได้ มำซึง่ ผลประโยชน์ที่ได้ จำกกำรนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน
2.2.5 สัง่ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ให้ ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภำพ จำหน่ำย จ่ำย โอน ตลอดจนชำระและรับชำระรำคำค่ำหลักทรัพย์
2.2.6 จัดให้ มีกำรรับและจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้ จ่ำย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ให้ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรของกองทุน ตำมที่กำหนดไว้ ใน
หัวข้ อ "ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"
2.2.7 เข้ ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรหรือบริษัทที่กองทุนถือหลักทรัพย์อยู่ ในเรื่องที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อผลประโยชน์
ของกองทุนรวม เพื่อรักษำผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
2.2.8 ดูแล ติดตำม รักษำสิทธิของกองทุน ดำเนินกำรฟ้องร้ อง บังคับคดี หรือกระทำกำรอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมำย เพื่อประโยชน์ของกองทุน รวม
2.2.9 พิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู อื หน่วยลงทุนตำมเงื่อนไขและวิธีกำรทีก่ ำหนดไว้ ในหัวข้ อ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล" และ "กำหนดเวลำและ
วิธีกำรจ่ำยเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน" (ถ้ ำมี)
2.2.10 ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นแทนเงินตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในรำยละเอียดโครงกำรและ/หรือข้ อผูกพัน
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2.2.11 จัดให้ มีกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนอย่ำงสม่ำเสมอและเปิ ดเผยผลกำรดำเนินงำนตลอดจนข้ อมูลอืน่ ที่เกี่ยวกับควำมเป็ นไปของกองทุน
นันในแต่
้
ละช่วงเวลำ
2.3 กำรจัดทำบัญชี กำรรำยงำน และกำรเปิ ดเผยข้ อมูล
2.3.1 จัดทำงบกำรเงินของกองทุนรวมให้ เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำรบัญชี
2.3.2 จัดทำรำยงำนทุกรอบระยะเวลำ 6 เดือนแรกของรอบปี บญ
ั ชี และรำยงำนทุกรอบระยะเวลำบัญชีของกองทุนรวม และจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมวิธีกำรที่ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
กำหนด
2.3.3 จัดทำรำยงำนฐำนะกำรลงทุนเพื่อกองทุนเป็ นรำยวันและส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทกุ วันทำกำรนัน้
2.3.4 จัดทำรำยงำนกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเป็ นรำยวันและส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทกุ วันทำกำรนัน้
2.3.5 คำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
2.3.6 จัดทำรำยงำนโดยระบุชื่อ จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่มีมลู ค่ำเกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด ซึง่ มิได้ เกิดจำกกำรลงทุนหรือได้ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมำเพิ่มเติม พร้ อมทังวั
้ นที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมีมลู ค่ำ
เกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนดพร้ อมสำเหตุ และส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
นันมี
้ มลู ค่ำเกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนด พร้ อมทังจั
้ ดทำสำเนำไว้ ที่บริษัทจัดกำรเพื่อให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้
2.3.7 สำหรับกองทุนเปิ ดจัดทำหนังสือชี ้ชวนใหม่ ให้ เป็ นปั จจุบนั ทุกรอบปี บญ
ั ชีและจัดส่งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60 วันนับตังแต่
้ วนั
ถัดจำกวันสิ ้นปี บญ
ั ชี
2.3.8 ประกำศข้ อมูล รำยงำน รำยละเอียด กำรดำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน
2.4 กำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและงำนทะเบียนหน่วยลงทุน
2.4.1 จัดให้ มีเอกสำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด รวมทังจั
้ ดให้ มีกำรแจกจ่ำยข้ อมูลที่เป็ น
สำระสำคัญเกี่ยวกับหน่วยลงทุนและกองทุนรวมให้ แก่ผ้ ลู งทุนอย่ำงเพียงพอ และจัดเตรียมข้ อมูลที่เป็ นรำยละเอียดของโครงกำรไว้ เพื่อให้ ผ้ ู ลงทุนตรวจดู
หรือร้ องขอได้
2.4.2 ดำเนินกำรในกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ให้ เป็ นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด
2.4.3 ขำย รับซื ้อคืน และจัดสรรหน่วยลงทุนตำมวิธีกำรที่ระบุในโครงกำร
2.4.4 จัดให้ มีและเก็บรักษำไว้ ซงึ่ ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีทบี่ ริษัทจัดกำรมอบหมำยให้ ผ้ อู ื่นเป็ นนำยทะเบียน จะเก็บรักษำทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทุน ณ ที่ทำกำรของนำยทะเบียนผู้ถอื หน่วยลงทุน
2.4.5 เปิ ดบัญชีกองทุนและจัดให้ มีเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู อื หน่วยลงทุน
2.4.6 ขอควำมเห็นชอบจำกผู้ดแู ลผลประโยชน์ในกรณีที่จะดำเนินกำรตำมข้ อ "กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุน"
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2.4.7 ดำเนินกำรเพิ่มหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้ รับกำรจัดสรรแล้ ว โดยเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนจำกกำรขำย สับเปลี่ยนเข้ ำกองทุน รับ ซื ้อ
คืน หรือสับเปลี่ยนออกจำกกองทุน ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่จดั สรรหน่วยลงทุน
2.5 กำรแต่งตังบุ
้ คคลอื่น
2.5.1 จัดให้ มีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ นำยทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้สอบบัญชี ผู้ชำระบัญชีของกองทุน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด
2.5.2 แจ้ งให้ นำยทะเบียนหน่วยลงทุนทรำบถึงข้ อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ ในโครงกำรและข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำร
(ถ้ ำมี) ในกรณีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุนโดยฝ่ ำฝื นข้ อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ ในโครงกำรและข้ อผูกพัน
ระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ นำยทะเบียนหน่วยลงทุนเพิกถอนกำรลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุนนันโดยไม่
้
ชักช้ ำ
2.5.3 แจ้ งหรื อขอควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกับกำรแต่งตังหรื
้ อเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องกับกำรจัด กำร
กองทุนรวม
2.6 กำรดำเนินกำรอื่นๆ
ดำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้ เป็ นไปตำมโครงกำรและข้ อกำหนดของกฎหมำย ก.ล.ต.
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ ำที่ปฏิบตั ิตำมข้ อผูกพัน โครงกำรจัดกำรกองทุนรวม กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ
กฎ หรือคำสัง่ ที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้ อผูกพันหรือโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมขัดหรือแย้ งกับ
หลักเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสัง่ ดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรกองทุนได้ ดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสัง่ นัน้ ให้ ถือ
ว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมข้ อผูกพันหรือโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมแล้ ว
เงือนไขกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำร :
ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ไม่ว่ำโดยคำสัง่ ของสำนักงำน หรือโดยเหตุอื่นใดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 บริษัทจัดกำรกองทุนรวมต้ องดำเนินกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อให้ บริษทั จัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่เข้ ำทำหน้ ำที่ต่อไปได้ ซึง่ รวมถึงกำรส่งมอบ
เอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ให้ แก่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
โทรศัพท์ 02-626-4537
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
1. สิทธิของผู้ดแู ลผลประโยชน์
(1) ได้ รับค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำที่กำหนดไว้ ในหัวข้ อ “ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์” ของโครงกำรจัดกำร และในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์
(2) บอกเลิกสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในสัญญำ ทังนี
้ ้โดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
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2. หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
(1) ดูแล รับฝำก และเก็บรักษำทรัพย์สนิ ของกองทุน รับเงินต่ำงๆ ที่กองทุนจะพึงได้ รับจำกกำรจัดตังและด
้
ำเนินงำนของกองทุน เช่น เงินจองซื ้อหน่วย
ลงทุน เงินปั นผลและดอกเบี ้ยจำกหลักทรัพย์ เงินได้ จำกกำรจำหน่ำยหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื่นใดของกองทุนและนำเข้ ำไว้ ในบัญชีเงินฝำก และ
หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน
(2) จัดให้ มีกำรรับมอบ เปลี่ยนแปลง จำหน่ำย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ตำ่ งๆ ซึง่ เป็ นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชำระหรือชำระรำคำค่ ำ
หลักทรัพย์ดงั กล่ำว ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตำมคำสัง่ ของบริษัทจัดกำร
(3) จ่ำยหรือโอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกของกองทุนเพื่อเป็ นค่ำใช้ จ่ำยของกองทุนตำมคำสัง่ ของบริษัทจัดกำรโดยบริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
ทรำบล่วงหน้ ำตำมสมควร
(4) แจ้ งและรำยงำนให้ บริษัทจัดกำรทรำบถึงรำยละเอียดของสิทธิในกำรเข้ ำประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ กำรรับเงินปั นผลและหรือดอกเบี ้ย กำรจองซื ้อ
หลักทรัพย์ กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหลักทรัพย์ และกำรเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อกำรถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
ได้ รับข่ำวเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกตลำดหลักทรัพย์และหรือศูนย์ซื ้อขำยหลักทรัพย์
(5) แจ้ งและรำยงำนให้ บริษัทจัดกำรทรำบเป็ นหนังสือถึงสถำนะของหลักทรัพย์ที่จะต้ องปิ ดโอนหรือกำลังอยู่ในระหว่ำงทำกำรปิ ดโอนในชื่อของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในกำรเข้ ำประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ รับเงินปั นผลและหรือดอกเบี ้ย และอื่นๆ
(6) จัดทำรำยงำนและบัญชี ดังต่อไปนี ้ และส่งให้ แก่บริษทั จัดกำร
ก) รำยงำนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรถึงผลในกำรดำเนินกำรตำมคำสัง่ ของบริษัทจัดกำรเกี่ยวกับกำรรับและจำหน่ำยหลักทรัพย์ กำรรับเงินปั นผล ดอกเบี ้ย
และอื่นๆ
ข) จัดทำบัญชีและรับรองควำมถูกต้ องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝำกไว้
ค) จัดทำบัญชีแสดงกำรรับจ่ำยทรัพย์สินของกองทุน
ง) จัดทำรำยงำนเกี่ยวกับเงินสด และรำยละเอียดกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่ำหน่วยลงทุนของกองทุน
(7) รับรองควำมถูกต้ องในกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำรับซื ้อคืน รำคำขำยหน่วยลงทุน และกำรคำนวณ
หน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจำกกำรออกหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ หน่วยลงทุน
ที่บริษัทจัดกำรได้ คำนวณไว้ และส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองเมื่อเห็นว่ำถูกต้ องแล้ ว
(8) ให้ ควำมเห็นชอบแก่บริษทั จัดกำรในกำรกำหนดวิธีคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ ของกองทุน ตำมรำคำที่เป็ นธรรม ในกรณีที่วิธีกำรคำนวณมูลค่ำทรัพ ย์สิน
ตำมปกติทำให้ มลู ค่ำทรัพย์สนิ ไม่เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในขณะคำนวณมูลค่ำ หรือกรณีที่เป็ นทรัพย์สินอื่ นนอกจำกที่กำหนดไว้ ในประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(9) ให้ ควำมเห็นชอบแก่บริษทั จัดกำรในกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรชำระค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรื อ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน กำรไม่ขำย ไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตำมคำสัง่ ซื ้อ หรือคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน หรือกำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน แล้ วแต่กรณี
ตำมที่กำหนดไว้ ในโครงกำรจัดกำร และดำเนินกำรแจ้ งกำรเลื่อนกำหนดชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนและจัดทำรำยงำนแสดงเหตุผลในเรื่องกำหนด
ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกบริษัทจัดกำร
(10) ให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรกองทุนของบริษัทจัดกำรเพื่อประกอบกับข้ อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดกำรเป็ นผู้จดั หำในกำรจัดทำรำยงำนทุกรอบปี บญ
ั ชี
และทุกรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทินและส่งให้ บริษัทจัดกำร ภำยใน 60 วันนับแต่วนั สิ ้นปี บญ
ั ชีนนหรื
ั ้ อภำยใน 30 วันนับแต่วนั สิ ้น
รอบระยะเวลำ 6 เดือนดังกล่ำว แล้ วแต่กรณี
กองทุนเปิ ดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ ำมขำยผู้ลงทุนรำยย่อย
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(11) ดูแลให้ บริษทั จัดกำรปฏิบตั ิกำรให้ เป็ นไปตำมโครงกำรจัดกำร ภำยใต้ มำตรำ 125 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติดงั กล่ำวโดยเคร่งครัด หำกบริษัทจัดกำรมิได้
ปฏิบตั ิตำมให้ แจ้ งบริษัทจัดกำรโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดกำรกระทำกำรหรืองดเว้ นกระทำกำรจนก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่กองทุนหรือไม่ป ฏิบตั ิ
หน้ ำที่ตำมมำตรำ 125 ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะทำรำยงำนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวโดยละเอียด และส่งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 5 วันนับแต่
วันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ร้ ูถึงเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
(12) ดำเนินกำรฟ้องร้ องบังคับคดีให้ บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมหน้ ำที่ของตนหรือฟ้องร้ องเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัท จัดกำร ทังนี
้ ้ เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้ หรือเมื่อได้ รับคำสัง่ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ค่ำใช้ จ่ำยในกำรฟ้องร้ องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนให้ เรียกร้ องจำกทรัพย์สินของกองทุน
(13) ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. และประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไว้ โดยเคร่งครัด
(14) ในกรณีที่มีกำรเลิกโครงกำรจัดกำร เมื่อเลิกโครงกำรจัดกำรแล้ ว หน้ ำที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จะสิ ้นสุดเมื่อผู้ชำระบัญชีได้ จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลำที่กำรชำระบัญชียงั ไม่สิ ้นสุด ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิหน้ ำที่ต่ำงๆ ดังนี ้
ก) รับฝำกทรัพย์สินของกองทุนจนกว่ำจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
ข) ดูแลและตรวจสอบให้ ผ้ ชู ำระบัญชีปฏิบตั ิตำมมำตรำ 130 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผ้ ชู ำระบัญชี
กระทำกำรหรืองดเว้ นกระทำกำรตำมมำตรำดังกล่ำว ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะรำยงำนให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยไม่ชกั ช้ ำ
(15) ให้ ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม ซึง่ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยต่ำง ๆ อื่นใดที่เกิดขึ ้นจำกกำรดำเนินกำรเพื่อผลประโยชน์ของ
โครงกำรจัดกำร
(16) ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(17) ดูแลเก็บรักษำทรัพย์สินของกองทุนที่ลงทุนในต่ำงประเทศ รวมทังดู
้ แลกำรทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับกำรรักษำทรัพย์สินของกองทุนผ่ำนระบบ
Euroclear, Cedel ตลอดจนระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้ องอย่ำงครบถ้ วน
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตำมพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้ ำที่ดแู ลรักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รำยเดิมมีหน้ ำที่ดำเนินกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รำยใหม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำทีต่ ่อไปได้ ซึง่ กำรดำเนินกำรดังกล่ำว
รวมถึงกำรลงลำยมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองควำมถูกต้ องและครบถ้ วนของสิง่ ที่ส่งมอบให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รำยใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ล
ผลประโยชน์
ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทำกำร งดเว้ นกระทำกำร หรือละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ ำที่ ในกำรดูแลรักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือ หน่วยลงทุน
อำจใช้ สิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกับมำตรำ 47 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องร้ องบังคับคดีกบั ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงได้
้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ำกำรกระทำนันจะเป็
้
นไปเพื่อประโยชน์ของ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้ นแต่เป็ นกำรเรียกค่ำตอบแทนในกำรทำหน้ ำที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรือเป็ นกำรดำเนินกำรในลักษณะ
ที่เป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ถู อื หน่วยลงทุนทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ทรำบข้ อมูลดังกล่ำวมิได้ แสดงกำรคัดค้ ำน
ในกรณีที่กำรดำเนินกำรใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่ดำเนินกำรขอมติ ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มีอำนำจดำเนินกำร
ตำมที่จำเป็ นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
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เงื่อนไขกำรเปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดกำรจะเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ ภำยใต้ เงื่อนไขสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ดังต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะกระทำได้ ต่อเมื่อได้ รับ
อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื่อบริษัทจัดกำรหรือผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่ง มีควำมประสงค์จะบอกเลิกสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ โดยบอกกล่ำ วให้ อีกฝ่ ำยหนึ่ง
ทรำบล่วงหน้ ำเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ 90 วันหรือน้ อยกว่ำ 90 วันในกรณีที่เป็ นควำมยินยอมร่วมกัน โดยทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเพื่อแจ้ งให้ อีกฝ่ ำยหนึ่ง
ทรำบ
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรหรือผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่งไม่ปฏิบตั ิหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่ ได้ ตกลงไว้ อันเป็ นสำระสำคัญของสัญญำนี ้
คู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสัญญำได้ โดยบอกกล่ำวล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่ำ 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจัดกำรหรือมีกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรื อประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ กฎหมำยอื่นใดและบริษัทจัดกำรและผู้ดแู ลผลประโยชน์ทงสองฝ่
ั้
ำยไม่สำมำรถ
ตกลงที่จะแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญญำให้ สอดคล้ องกับประกำศคำสัง่ ระเบียบและข้ อบังคับดังกล่ำว ทังนี
้ ้ เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวมีผลเป็ นกำร
เพิ่มภำระหน้ ำที่แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์และผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ ำที่ดงั กล่ำว ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญำแต่ งตังผู
้ ้ ดแู ล
ผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่ำวให้ บริษทั จัดกำรทรำบล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ ำงมำกซึง่ คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขำยได้ แล้วทังหมดของ
้
กองทุน เรียกร้ องให้ มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์นำข้ อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรจัดกำรกองทุนหรือข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนไปเปิ ดเผยหรือใช้ ในทำงที่ก่อหรืออำจ
ก่อให้ เกิดควำมเสียหำยต่อกองทุน หรื อก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดกำรสำมำรถบอกเลิกสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์
ทังนี
้ ้กำรบอกเลิกสัญญำจะต้ องบอกกล่ำวล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่ำ 15 วัน
(6) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ขำดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้ อใดตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เรื่อง “คุณสมบัติผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม” บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จดั กำรแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริษทั จัดกำรตรวจพบเอง หรือปรำกฏจำก
กำรตรวจสอบของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้ ทำกำรแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภำยในระยะเวลำที่กำหนดแล้ วให้ บริษัทจัด กำร
แจ้ งกำรแก้ ไขดังกล่ำวให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วันนับตังแต่
้ วนั ที่ได้ แก้ ไขเสร็จสิ ้นหำกผู้ดแู ลผลประโยชน์มิได้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
ภำยในเวลำกำหนด บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรขออนุญำตเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ครบ
กำหนดเวลำให้ แก้ ไข เมื่อได้ รับอนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ ว บริษัทจัดกำรจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์อื่นแทนผู้ดแู ลผลประโยชน์
เดิมโดยพลัน
(7) ในกรณีที่มีเหตุต้องเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนและแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์อื่นแทน ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ให้ กระทำได้ ต่อ เมื่อบริษัท
จัดกำรได้ รับอนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ ว
ในกรณีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้ ำข้ อยกเว้ นให้ กระทำได้ หำกเป็ นกรณีที่
มีนยั สำคัญและไม่สำมำรถแก้ ไขให้ หมดไป ให้ บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีอำนำจบอกเลิกสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้
สถำนที่เก็บรักษำทรัพย์สินกองทุนรวม :
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
โทรศัพท์ 02-626-4537
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และ/หรือ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ หน่วยงำนอื่นที่สำนักงำนคณะกรรมกำร กลต.อนุญำต และ/หรือ ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ต่ำงประเทศอื่น เช่น Euroclear เป็ นต้ น และ/หรือ ผู้รับฝำกหลักทรัพย์ต่ำงประเทศอื่น รวมถึงระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้ องที่บริษัทจัดกำร และ/หรือ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์แต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเก็บรักษำทรัพย์สินในต่ำงประเทศ
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นำย เทอดทอง เทพมังกร
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชันที
้ ่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020
ชื่อ : นำงสำว ชมภูนชุ แซ่แต้
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชันที
้ ่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020
ชื่อ : นำย ประวิทย์ วิวรรณธนำนุตร์
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชันที
้ ่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020
ชื่อ : นำย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชันที
้ ่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020
ชื่อ : นำงสำว ชุติมำ วงษ์ศรำพันธ์ชยั
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชันที
้ ่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020
ชื่อ : นำงสำว รฐำภัทร ลิ ้มสกุล
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชันที
้ ่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ หรือคำสัง่ ที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำวในส่วนที่
เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและข้ อตกลงในกำรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีระหว่ำงบริษัทจัดกำรและผู้สอบบัญชี
4. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุงศรี จำกัด
ที่อยู่ : 898 ถนนเพลินจิต อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ ชัน้ 12 แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
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5. ผู้จัดจาหน่ าย :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อของผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม
(คำถำมและคำตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม)
หมำยเหตุ:
บริษัทจัดกำรอำจแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนเพิม่ เติมหรือยกเลิกกำรแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนในภำยหลัง โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ในกรณีของกำร
แต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนดังกล่ำวอำจเป็ นบุคคลธรรมดำหรือนิติบคุ คลที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ ให้ ควำมเห็นชอบเพื่อทำหน้ ำที่
เป็ นผู้สนับสนุนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนที่ได้ รับกำรแต่งตังจะต้
้ องปฏิบตั ิงำนได้ ภำยใต้ ระบบงำนเดียวกันกับผู้สนับสนุนทีป่ ฏิบตั ิหน้ ำที่อยู่ก่อนแล้ ว
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
1. สิทธิของผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืน
(1) ได้ รับค่ำธรรมเนียมกำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) ตำมอัตรำทีก่ ำหนดไว้ ในโครงกำรจัดกำร
(2) บอกเลิกกำรเป็ นผู้สนับสนุนตำมข้ อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
2. หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืน
(1) แจกจ่ำยหนังสือชี ้ชวนของกองทุน คำขอเปิ ดบัญชีกองทุน คำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน คำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนและคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เอกสำรต่ำงๆ ในกำรส่งเสริมกำรขำย
(2) รับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรับชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนจำกผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนและชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำร
(3) ส่งมอบบัตรกองทุนและรหัสประจำตัว (ถ้ ำมี) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นคำขอใช้ บริกำรกองทุนกับบริษัทจัดกำร
(4) คืนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำร
(5) ยืนยันกำรซื ้อ ขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(6) ทำกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับหน้ ำทีด่ งั กล่ำวข้ ำงต้ น
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7. ผู้ดูแลสภาพคล่ อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ ได้ เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่ อง) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
9. ที่ปรึกษา :
9.1. ที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
หมำยเหตุ (ที่ปรึกษำกำรลงทุน) :
9.2.ที่ปรึกษำกองทุน :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
หมำยเหตุ (ที่ปรึกษำกองทุน) :
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
11. ผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
หมำยเหตุ (ผู้รับมอบหมำยงำนด้ ำนกำรจัดกำรลงทุน) :
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่มี
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
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13. สิทธิหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
13.1. สิทธิในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน :
กองทุนนี ้จะไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่ำงอำยุโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
ในหัวข้ อ "กำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน"
13.2. สิทธิในกำรรับเงินปั นผล :
ไม่มี
13.3. สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ผ้ รู ับโอนหน่วยลงทุนมีลกั ษณะเป็ น “ผู้ลงทุนสถำบัน” หรือ “ผู้ลงทุนรำยใหญ่พิเศษ” ตำมที่ประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด รวมถึงกำรโอนทำงมรดก
วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน
(1) ผู้โอนจะต้ องมำยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่สำนักงำนนำยทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสำนักงำนผู้สนับสนุนที่เปิ ดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณีที่
ผู้รับโอนยังไม่มีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษัทจัดกำร ผู้รับโอนจะต้ องดำเนินกำรตำมขันตอน
้
ในหัวข้ อ “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี” ก่อนแล้ วผู้โอนจึง
ทำกำรโอนหน่วยลงทุนให้ ผ้ รู ับโอนได้
(2) ผู้โอนจะต้ องเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”
(3) หลังจำกที่ได้ รับค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผู้โอนแล้ว นำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภำษี
พร้ อมสำเนำคำขอโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนไว้ เป็ นหลักฐำน
(4) ในกรณีที่ผ้ โู อนมีใบสำคัญหน่วยลงทุนและต้ องกำรโอนหน่วยลงทุน จะต้ องนำส่งใบสำคัญหน่วยลงทุนคืนให้ นำยทะเบียนหน่วยลงทุนก่อนเพื่อทำกำร
โอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ ใบสำคัญหน่วยลงทุน (Scripless) หำกผู้รับโอนต้ องกำรได้ ใบสำคัญหน่วยลงทุนจะต้ องยื่นเรื่องกำรขอให้ ออกใบสำคัญหน่วย
ลงทุนตำมที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “เงื่อนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลำกำรส่งมอบ"
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ โู อนและผู้รับโอนหน่วยลงทุน ภำยใน 7 วันทำกำร
นับแต่วนั ขอโอนหน่วยลงทุนและคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้ องสมบูรณ์
ทังนี
้ ้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะใช้ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อนำยทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนเรียบร้ อ ยแล้ว
13.4. ข้ อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรหรือนำยทะเบียนจะปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทุนไม่ว่ำทอดใดๆ ในกรณีที่เป็ นกำรโอนหน่วยลงทุนให้ กบั บุคคลที่ไม่ใช่ “ผู้ลงทุนสถำบัน” หรือ
“ผู้ลงทุนรำยใหญ่พิเศษ” ตำมที่ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด เว้ นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
13.5. สิทธิในกำรลงมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรลงทุนหรือแก้ ไขวิธีจดั กำร :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้ บริษัทจัดกำรทำกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรหรือแก้ ไขวิธีกำรจัดกำรได้ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุน
เกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
บริษัทจัดกำรหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้ ำของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน (omnibus account) จะไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนที่เกินดังกล่ำว
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13.6. สิทธิในกำรได้ รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงกำร :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้ รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดกำรเลิกโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะจัดให้ มีกำรชำระบัญชี ตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่ระบุไว้ ใน
หัวข้ อ “กำรชำระบัญชีกองทุน และวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงกำร”
13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้ มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเปลีย่ นแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์ เมื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ ำงมำกซึง่ คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังสิ
้ ้นของโครงกำรจัดกำร
และ เมื่อได้ รับอนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ ว
(2) กำรจัดกำรกองทุนอยู่ภำยใต้ กำรดูแลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ ซึง่ เป็ นสถำบันกำรเงินที่มนั่ คงมีชื่อเสียงและควำมรู้ควำมสำมำรถ อันจะเป็ นกำรควบคุม
ให้ บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรที่ได้ รับอนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำมข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดกำรอย่ำงเคร่งครัด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่จำเป็ นต้ องติดตำมด้ วยตนเองตลอดเวลำ
(3) กำรร่วมลงทุนในกองทุนนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงมอบให้ บริษัทจัดกำรและผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ นผู้สนับสนุนของตนในกำรจัดกำร และดูแลทรัพย์สิน
ทังปวงของกองทุ
้
นดังนัน้ จึงไม่จำเป็ นต้ องมีกำรประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อกำรใดๆ เว้ นแต่บริษัทจัดกำรผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรือตำมมติ เสียงข้ ำงมำก
ของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึง่ คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของโครงกำรจั
้
ดกำร
13.8. อื่น ๆ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีควำมรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่ำหน่วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้ แก่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่ครบ
กำรที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงควำมประสงค์ในกำรซื ้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ให้ ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำว
ยอมรับที่จะผูกพันตำมข้ อกำหนดในข้ อผูกพันซึง่ ลงนำมโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับกำรแต่งตังจำกบริ
้
ษัทจัดกำรกองทุนรวมโดยชอบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้ บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ ไม่เกินไปกว่ำ ส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในกำรได้ รับประโยชน์ตอบแทนหรือกำรคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้ องเป็ นไปตำม
ข้ อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้ วย
14. การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2. เงื่อนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลำกำรส่งมอบ :
14.2.1. โครงกำรจัดกำรจะใช้ ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ นำยทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผู้เปิ ดบัญชีกองทุน
ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตำมรำยละเอียดในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ซึง่ ในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุน
ร่วมกันบริษัทจัดกำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่ำนันเป็
้ นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุนและจะ
ถือเอำบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐำนะผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ จะต้ องเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในใบคำขอเปิ ดบัญชี
กองทุน
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14.2.2. กำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึง่ ได้ แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน (Passbook) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้ โดยให้ เป็ นไปตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note)
ในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรำยที่ประสงค์จะรับเป็ นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) ในกำรจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เสนอขำยครัง้ แรก
บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทุกครัง้ ที่มีกำรจองซื ้อ ซื ้อ ขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อ
เป็ นกำรยืนยันจำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือ จำนวนเงินที่ได้ รับให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินกำรส่งมอบ
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทำงไปรษณีย์ภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก ทังนี
้ ้
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ ได้ แก่ ระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร หรือ อีเมล์
เพื่อติดต่อ (email address) ตำมที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งควำมประสงค์ไว้ ซึง่ จะนำส่งภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลำเสนอขำยหน่วย
ลงทุนครัง้ แรก
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรอนุญำตให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงกำรรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) เป็ น สมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ในภำยหลัง โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
(2) สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook)
ในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรำยที่ประสงค์จะรับเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เมื่อบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนได้ รับคำขอเปิ ดบัญชี
กองทุน รวมทังเอกสำรหลั
้
กฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี และ/หรือคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และผู้สงั่ ซือ้ ได้ ชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนครบถ้ วนแล้ว บริษัทจัดกำร
หรือผู้สนับสนุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนภำยในวันเดียวกัน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏชื่อ ในสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้ องเป็ นผู้รับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้ วยตนเอง และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องลงลำยมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนภำยในวันเดียวกันนัน้
บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้ งชื่อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนก็ต่อเมื่ อบริษัทจัดกำร
ได้ รับชำระเงินค่ำจองซื ้อหน่วยลงทุนถูกต้ องครบถ้ วน และผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ รับกำรจัดสรรหน่วยลงทุนจำกบริษัทจัดกำรเรียบร้ อยแล้ ว และให้ ถื อ
ว่ำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนออกให้ ในนำมบริษัทจัดกำรแก่ผ้ สู งั่ ซื ้อเป็ นกำรออกแทนกำรออกหน่วยลงทุนของ
กองทุนและให้ ใช้ เป็ นหลักฐำนในกำรซื ้อหรือขำยคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ ำที่ที่จะต้ องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำให้ บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนบันทึกรำยกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุ นให้ เป็ น
ปั จจุบนั อยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำบันทึกรำยกำรให้ เป็ นปั จจุบนั ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ทำกำรถัดจำกวันที่
คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยู่ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุ นจะถือ
ว่ำถูกต้ องเมื่อรำยกำรดังกล่ำวตรงกันกับข้ อมูลที่บนั ทึกไว้ ในระบบนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรอนุญำตให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงกำรรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เป็ น หนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) ในภำยหลัง โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู อื หน่วยลงทุน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสำมำรถใช้ อ้ำงอิงต่อบริษัท จัดกำร
กองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจำเป็ นต้ องใช้ ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรกองทุนรวมต้ องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
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15. กาหนดเวลา วิธีการ และข้ อจากัดในการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน :
ไม่มี
16. วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์ สินอื่นให้ แก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน :
กำรดำเนินกำรในกรณีที่ผ้ อู อกตรำสำรหนี ้หรือลูกหนี ้ตำมสิทธิเรียกร้ องผิดนัดชำระหนี ้ หรือตรำสำรที่ลงทุนประสบปั ญหำขำดสภำพคล่องหรือไม่สำมำรถ
จำหน่ำยได้ ด้วยรำคำทีส่ มเหตุสมผล
ส่ วนที่ 1 กำรดำเนินกำรเมื่อมีกำรผิดนัดชำระหนี ้หรือมีพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรหนี ้หรือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้ องจะไม่สำมำรถชำระหนี ้ได้ หรือเมื่อ
ปรำกฏข้ อเท็จจริงที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำตรำสำรที่ลงทุนนันประสบปั
้
ญหำขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ ด้วยรำคำที่
สมเหตุสมผล
การดาเนินการ
ของบริษัทจัดการ

กรณีกองทุนที่บริษัทจัดการได้ บันทึก
มูลค่ าตราสารหนีห้ รือสิทธิเรียกร้ องเป็ น
0

กรณีท่มี ีพฤติการณ์ ว่าผู้ออกตราสารหนีห้ รื อลูกหนี ้
ตามสิทธิเรียกร้ องจะไม่ สามารถชาระหนีไ้ ด้ (1) หรือ
เมื่อปรากฏข้ อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้ ว
เห็นว่ าตราสารที่ลงทุนโดยมีนัยสาคัญต่ อ NAV
ของกองทุนนัน้ ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่ อง
หรือไม่ สามารถจาหน่ ายได้ ด้วยราคาที่
สมเหตุสมผล (2)

1. กำรกำหนดให้ เป็ น
ผู้มีสิทธิได้ รับเงินได้ สทุ ธิจำก
ทรัพย์สินอื่นที่ได้ จำกกำรรับ
ชำระหนี ้

1.1 กำหนดให้ ผ้ ถู ือหน่วยทุกรำยที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วันที่บริษัทจัดกำรบันทึกมูลค่ำ
ตรำสำรหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องเป็ น 0 เว้ นแต่
บริษัทจัดกำรดำเนินกำรตำม 1.2 ก่อนแล้ ว

1.2 อำจกำหนดให้ ผ้ ถู ือหน่วยทุกรำยทีม่ ีชื่ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วันที่มีพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรหนี ้หรือ
ลูกหนี ้ตำมสิทธิเรียกร้ องจะไม่สำมำรถชำระหนี ้ได้ ก็ได้
หรือเมื่อปรำกฏข้ อเท็จจริ งที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำตรำสำรที่ลงทุนนันประสบปั
้
ญหำขำดสภำพ
คล่อง หรือไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ ด้วยรำคำที่
สมเหตุสมผล

2. กำรแจ้ งต่อสำนักงำน

ข้ อมูล: ประเภท จำนวน ชื่อผู้ออกตรำสำรหนี ้หรือลูกหนี ้ตำมสิทธิเรียกร้ อง เงินสำรอง (ถ้ ำมี) และวันที่
บริษัทจัดกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องเป็ น 0 หรื อวันที่บริษัทจัดกำรทรำบถึงพฤติกำรณ์
ว่ำผู้ออกตรำสำรหนี ้หรือลูกหนี ้ตำมสิทธิเรียกร้ องจะไม่สำมำรถชำระหนี ้ได้ แล้วแต่กรณี
ระยะเวลำ: ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่บริษัทจัดกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องเป็ น 0

3. กำรจัดให้ มีข้อมูล

-

จัดให้ มีข้อมูลตำม 2. ไว้ ที่สำนักงำนใหญ่
สำนักงำนสำขำของบริษัทจัดกำรและ
สถำนที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำร
ขำยหรือรับซื ้อคืนที่ใช้ ในกำรซื ้อขำยหน่วย
ของกองทุน ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่
บริษัทจัดกำรแจ้ งสำนักงำนเป็ นระยะเวลำ
อย่ำงน้ อย 30 วันด้ วย

หมายเหตุ:
(1) บริษัทจัดกำรไม่ต้องนำตรำสำรหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องนันมำรวมค
้
ำนวณ NAV ของกองทุน
(2) บริษัทจัดกำรไม่ต้องนำตรำสำรนันมำรวมค
้
ำนวณ NAV ของกองทุนในกรณีที่พิจำรณำแล้วมีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำ
ตรำสำรที่กองทุนลงทุนโดยมีนยั สำคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปั ญหำขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ ด้วยรำคำที่
สมเหตุสมผล และกำรจำหน่ำยจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทังนี
้ ้ โดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแู ลผลประโยชน์
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ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่ได้ มีกำรกำหนดผู้มีสิทธิได้ รับเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ตำม 1. บริษัทจัดกำรจะรับชำระหนี ้ด้ วย
ทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนได้ เมื่อดำเนินกำรดังนี ้
(1) ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นไว้ ในข้ อผูกพัน
(2) ต้ องได้ รับมติพิเศษจำกผู้ถือหน่วยก่อนกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นทีม่ ิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ โดยดำเนินกำรดังนี ้
(2.1) ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ที่กองทุนจะได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น มูลค่ำของทรัพย์สิน ประมำณกำรค่ำใช้ จ่ำย เช่น ค่ำใช้ จ่ำยใน
กำรได้ มำซึง่ ทรัพย์สิน ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน และค่ำใช้ จ่ำยในกำรจำหน่ำยทรัพย์สิน เป็ นต้ น
(2.2) ระบุเหตุผลและควำมจำเป็ นในกำรรับชำระหนี ้
(2.3) จัดให้ มีหรือจัดทำเอกสำรหลักฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
(2.3.1) เอกสำรหลักฐำนซึง่ แสดงให้ เห็นได้ ว่ำมีกำรผิดนัดชำระหนี ้เกิดขึ ้น
(2.3.2) บทวิเครำะห์และเหตุผลประกอบบทวิเครำะห์ทบี่ ริษัทจัดกำรจัดทำ ซึง่ แสดงถึงพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรหนี ้หรือลูกหนี ้ตำมสิทธิเรียกร้ องจะไม่
สำมำรถชำระหนี ้ได้ หรือข้ อเท็จจริงที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ วเห็นว่ำตรำสำรที่ลงทุนนันขำดสภำพคล่
้
อง หรือไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ ด้วยรำคำที่
สมเหตุสมผล
ส่ วนที่ 2 กำรดำเนินกำรเมื่อบริษัทจัดกำรได้ รับทรัพย์สินมำจำกกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน
การดาเนินการ

รายละเอียด

1. แจ้ งข้ อมูลต่อสำนักงำนภำยใน 15 วันทำกำรนับ
แต่วนั ที่ได้ รับทรัพย์สินมำ

ข้ อมูลดังนี ้
ประเภท จำนวน และชื่อผู้ออกตรำสำรหนี ้หรือลูกหนี ้ตำมสิทธิเรียกร้ อง วันที่บริษัท
จัดกำรได้ รับทรัพย์สินมำจำกกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น พร้ อมทังรำยละเอี
้
ยด
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้ รับโดยมีสำระสำคัญอย่ำงน้ อยเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่ำว มูลค่ำ
ทรัพย์สิน ค่ำใช้ จ่ำยในกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น

2. เปิ ดเผยข้ อมูลภำยในวันทำกำรถัดจำกวันทีบ่ ริษัท
จัดกำรได้ แจ้ งสำนักงำนตำม 1. เป็ นระยะเวลำมำกกว่ำ
หรือเท่ำกับ 30 วัน

2.1 จัดให้ มีรำยละเอียดตำม 1. ไว้ ที่สำนักงำนใหญ่และสำนักงำนสำขำของบริษัท
จัดกำรตลอดจนสถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนทีใ่ ช้ ใ นกำร
ซื ้อขำยหน่วยลงทุนของกองทุน
2.2 กรณีเป็ นกองทุนปิ ด นอกจำกกำรดำเนินกำรตำม 2.1 แล้ ว ให้ บริษัทจัดกำรระบุไว้
ในกำรประกำศ NAV และมูลค่ำหน่วยในครัง้ ถัดจำกวันที่ได้ รับทรัพย์สินนันมำว่
้ ำ
กองทุนได้ รับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นซึง่ ผู้ลงทุนสำมำรถขอดูรำยละเอียดได้ ที่
สำนักงำนใหญ่และสำนักงำนสำขำของบริษัทจัดกำร โดยให้ ระบุไว้ ในกำรประกำศ
ดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ 3 ครัง้ ติดต่อกัน

3. กำหนดรำคำทรัพย์สินที่กองทุนได้ รับมำจำกกำร
รับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น

เพื่อใช้ ในกำรคำนวณ NAV ของกองทุนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรทีส่ มำคมกำหนด
โดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน

4. คำนวณ NAV ของกองทุนที่มีกำรรับชำระหนี ้ด้ วย
ทรัพย์สินอื่น

4.1 กรณีที่บริษัทจัดกำรได้ ดำเนินกำรตำม 1. ของส่วนที่ 1 บริษัทจัดกำรต้ องไม่นำ
ทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น และเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่
ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ มำรวมคำนวณ NAV ของกองทุน
4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจำก 4.1 บริษัทจัดกำรต้ องนำทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้
ด้ วยทรัพย์สินอื่น มำรวมคำนวณ NAV ของกองทุน

5. ดำเนินกำรกับทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้
ด้ วยทรัพย์สินอื่น

5.1 กรณีที่บริษัทจัดกำรได้ ดำเนินกำรตำม 1. ของส่วนที่ 1 ให้ บริษัทจัดกำรจำหน่ำย
ทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นในโอกำสแรกที่สำมำรถกระทำได้ โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็ นสำคัญ (เว้ นแต่ในกรณีทผี่ ้ ถู ือหน่วยที่มีสทิ ธิในเงิน
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ได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ตกลงรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินดังกล่ำว
แทนเงิน ทังนี
้ ้ ตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อผูกพันและตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรทีส่ มำคม
กำหนดโดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน)
5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจำก 5.1 ให้ บริษัทจัดกำรดำเนินกำรกับทรัพย์สินที่ได้ จำกกำร
รับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นดังกล่ำวตำมหลักเกณฑ์ดงั นี ้
5.2.1 กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนันสำมำรถลงทุ
้
นได้ บริษทั จัดกำรอำจมีไว้
ซึง่ ทรัพย์สินดังกล่ำวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
5.2.2 กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนันไม่
้ สำมำรถลงทุนได้ บริษัทจัดกำร ต้ อง
จำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำวในโอกำสแรกที่สำมำรถกระทำได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยเป็ นสำคัญ
5.3 ในระหว่ำงที่บริษัทจัดกำรยังไม่สำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำว บริษทั จัดกำร
อำจจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินดังกล่ำวก็ได้
5.4 ในกรณีที่มีค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน ให้ บริษัทจัดกำรจ่ำยจำกทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้ นแต่กรณีกองทุนเปิ ดที่บริษัทจัดกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรหนี ้หรือสิทธิ
เรียกร้ องเป็ น 0 ให้ บริษัทจัดกำรจ่ำยจำกเงินสำรอง รำยได้ หรือผลประโยชน์ที่ได้ จำก
กำรบริหำรทรัพย์สินนัน้
6. คืนเงินแก่ผ้ ถู ือหน่วยภำยใน 45 วัน
นับแต่วนั ที่มีเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับ
ชำระหนี ้

6.1 ให้ บริษัทจัดกำรเฉลี่ยเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ด้ วย
ทรัพย์สินอื่นคืนในแต่ละครัง้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยตำม 1. ของส่วนที่ 1 แล้ วแต่กรณี ภำยใน
45 วันนับแต่วนั ที่มีเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้
6.2 ให้ แจ้ งรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงำนภำยใน 15 วันทำกำร
นับแต่วนั ที่บริษทั จัดกำรได้ เฉลี่ยเงินคืน
6.3 หำกบริษัทจัดกำรมีเหตุผลแสดงให้ เห็นว่ำเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้ จำกกำร
รับชำระหนี ้ไม่ค้ มุ กับภำระค่ำใช้ จ่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยบริษัทจัดกำร
อำจนำเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ดังกล่ำวไปรวมจ่ำยในโอกำส
แรกที่กำรเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยจะคุ้มกับภำระค่ำใช้ จ่ำยก็ได้
หำกได้ มีกำรจำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นจนครบถ้ วน
แล้ ว และปรำกฏว่ำเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้นันไม่
้ ค้ มุ กับ
ภำระค่ำใช้ จ่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดกำรอำจนำเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่
ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ดังกล่ำวมำรวมคำนวณเป็ น NAV ของกองทุนก็ได้ ทังนี
้ ้ บริษัท
จัดกำรจะดำเนินกำรดังกล่ำวได้ ต่อเมื่อได้ ระบุรำยละเอียดไว้ ในข้ อผูกพันแล้ ว
6.4 สำหรับกองทุนเปิ ดที่บริษัทจัดกำรได้ บนั ทึกมูลค่ำตรำสำรหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องเป็ น
0 หำกต่อมำปรำกฏว่ำบริษัทจัดกำรได้ รับชำระหนี ้ตำมตรำสำรหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ อง
ดังกล่ำวเป็ นเงิน ให้ บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

ส่ วนที่ 3 กำรชำระค่ำรับซื ้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
3.1 หลักเกณฑ์ในกำรเลือกชำระค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์
บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินในกรณีใดกรณีหนึ่งหรื อหลำยกรณี
ดังต่อไปนี ้
1. กองทุนรวมไม่สำมำรถชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ หรือ
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน หรือ
3. เมื่อ PE ทรัสต์ชำระคืนเงินลงทุนและ/หรือผลตอบแทนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินแก่กองทุน และกองทุนไม่สำมำถแปลงเป็ นเงินได้
หรือไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ ด้วยรำคำทีส่ มเหตุสมผลได้ ในขณะนัน้
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3.2 กำรจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื่อชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะยึดหลักให้ มีกำรดำเนินกำรที่เหมำะสม เป็ นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรำยเป็ นสำคัญ
ในกรณีที่มีข้อจำกัดในกำรจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เช่น หน่วยกำรซื ้อขำย (Board lot) ขันต
้ ่ำหรือหน่วยหรือมูลค่ำซื ้อขำยขันต
้ ่ำของตรำสำร
อื่นๆ หรือตรำสำรหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภำพคล่องเนื่องจำกมีเงื่อนไขที่ทำให้ ไม่สำมำรถแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้
เป็ นต้ น บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตำมวิธีที่บริษัทจัดกำรเห็นว่ำเหมำะสม เป็ นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมทุกรำย
3.3 กำรจัดสรรหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบ
บริษัทจัดกำรจะคำนวณมูลค่ำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่จะนำมำชำระเป็ นค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ขำยคืนหน่วยลงทุน โดยคำนวณจำกมูลค่ำ
ยุติธรรมที่บริษัทจัดกำรใช้ คำนวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนัน้ ณ วันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน โดยเทียบจำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุ นที่กองทุน
รวมต้ องจ่ำยให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่ำตลำดของพอร์ ตกำรลงทุน และจัดสรรหลักทรัพย์ตำมสัดส่วนของมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ แต่ละตัวใน
พอร์ ตกำรลงทุน ณ วันที่ทำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
วิธีกำรในกำรคำนวณเพื่อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คำนวณจำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนที่ต้องชำระให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คำนวณสัดส่วนตำมมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ ตกำรลงทุน เพื่อพิจำรณำว่ำหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็ นสัดส่วนเท่ำใดของพอร์ ตกำร
ลงทุนทังหมด
้
3. คำนวณมูลค่ำและจำนวนของหลักทรัพย์ที่จดั สรรให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตำมสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ ตกำรลงทุนกับจำนวน
เงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่ำหลักทรัพย์ที่จดั สรรให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนทีค่ ำนวณได้ ตำมข้ อ 3. เป็ นจำนวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ รำคำตลำด ณ วันทีท่ ำกำรรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติและจะปั ดจำนวนหุ้นและ/หรือหน่วยตำมหลักสำกล
5. เทียบมูลค่ำหลักทรัพย์ที่คำนวณตำมข้ อ 4. กับจำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนที่กองทุนต้ องชำระให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนหำกมีส่วนต่ำง บริษัทจัดกำรจะ
จ่ำยส่วนต่ำงเป็ นเงินสดให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ในกรณีที่กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับกำรชำระคืนส่วนต่ำงตำมวรรคหนึ่ง บริษัทจัดกำรจะทำกำรจ่ำยส่วนต่ำงให้ กบั ผู้ขำยคืนหน่วยลงทุน เมื่อ
กองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ ้นวันทำกำรใดถัดจำกวันนัน้
หมำยเหตุ : ส่วนต่ำงระหว่ำงมูลค่ำที่บริษัทจัดกำรจะจ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน เท่ำกับ มูลค่ำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ต้องกำรจัดสรรให้ แก่ผ้ ขู ำยคืน
หน่วยลงทุน หักด้ วย จำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนทีผ่ ้ ขู ำยคืนหน่วยลงทุนพึงได้ รับ
3.4 วิธีกำรส่งมอบ
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเปิ ดไว้ กบั บริษัทนำยหน้ ำซื ้อขำยหลักทรัพย์ (broker) หรือผู้รับฝำกหลักทรัพย์
(custodian) หรือวิธีกำรอื่นใดที่เป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยในส่วนที่เป็ นเงินนัน้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรชำระเงินค่ำขำย
คืนหน่วยลงทุน ตำมวิธีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ระบุไว้ ในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะส่งมอบหลักทรัพย์และชำระค่ำขำยคื นในส่วนที่เป็ น
เงินตำมข้ ำงต้ นให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับทีบ่ ริษัทจัดกำรชำระค่ำขำยคืนเป็ นเงินให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน
กำรชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้ แก่ผ้ ถู อื หน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะชำระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีป่ รำกฏชื่อตำมทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ
เวลำที่กำหนด เท่ำนัน้
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17. การจัดทาทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดในการโอนหน่ วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ ำที่จดั ให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตำมหลักเกณฑ์ที่ออกตำมมำตรำ 125(5) แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้ สนั นิษฐำนไว้ ก่อนว่ำทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้ อง และกำรชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทังกำรให้
้
สิทธิหรือกำรจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่
ปรำกฏรำยชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หำกได้ กระทำตำมข้ อกำหนดในข้ อผูกพันหรือตำมกฎหมำยแล้ว ให้ ถือว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้
ดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ ำที่แล้ ว
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี ้
(ก) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขำยต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุน
สถำบัน ผู้ลงทุนรำยใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตำมที่กำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เว้ นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
(ข) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขำยต่อผู้ลงทุนสถำบันหรือผู้ลงทุนรำยใหญ่พิเศษ และกำรโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุนสถำบันหรือผู้ลงทุนรำยใหญ่พิเศษ ตำมที่กำหนด ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เว้ นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
(ค) กำรโอนหรือกำรจำนำหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมขำยให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุ้นระยะยำวที่จดั ตังขึ
้ ้นก่อน
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรออมตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยกำรลงทุนของกองทุน
18. ข้ อจากัดการถือหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดในการใช้ สิทธิออกเสียง (ถ้ ามี) :
กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม บริษัทจัดกำรจะไม่นบั คะแนน
เสียงส่วนที่เกินดังกล่ำว
19. หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
กำรดำเนินกำรใดที่โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือกฎหมำยกำหนดให้ ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หำกบริษทั จัดกำรกองทุนรวมได้ ดำเนินกำรไป
ตำมมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ รับมำโดยชอบแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงเห็
้
นชอบให้ ดำเนินกำรดังกล่ำวและมีผลผูกพันตำมมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ ดำเนินกำรใดอันเป็ นกำรขัดหรือแย้ งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำย ให้ ถือว่ำมตินนเสี
ั ้ ยไป
ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติเพื่อแก้ ไขข้ อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนัยสำคัญ ต้ องได้ รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ ไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่ องจำนวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ เข้ ำร่วมประชุมและมีสิ ทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้ งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้ นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีกำร
แบ่งชนิดหน่วยลงทุน กำรขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนอกจำกจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ ในข้ อ
ผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ ในมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรือตำมที่กำหนดในประกำศนี ้แล้ ว ให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี ้ด้ วย
(1) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้ รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ำกัน ต้ องได้ รั บมติเสียงข้ ำง
มำกหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
(2) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ำกรณีใด ต้ องได้ รับมติเสียงข้ ำงมำกหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึง่ ต้ องได้ รับมติเสียงข้ ำงมำกหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
ที่ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
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20. วิธีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพัน :
กำรแก้ ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้ อผูกพันที่เป็ นไปตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้ ในข้ อผูกพัน และมีสำระสำคัญที่เป็ นไปตำมและไม่ขดั หรือ แย้ งกับ
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอำศัยอำนำจของกฎหมำยดังกล่ำว ให้ ถือว่ำข้ อผูกพันส่วนที่
แก้ ไขเพิ่มเติมนันมี
้ ผลผูกพันคู่สญ
ั ญำ
กำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญต้ องได้ รับมติพิเศษของผู้ถอื หน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ เรื่องที่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ ให้ รวมถึง
(ก) ข้ อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและกำรคืนเงินทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(ข) ข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตำมข้ อ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน.
19/2554
(ค) ข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรประกันตำมข้ อ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้ อกำหนด
เกี่ยวกับกำรแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญำประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เห็นว่ำกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ
กำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้ มีผลผูกพันเมื่อได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้ รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันให้ มีสำระสำคัญสอดคล้ องกับโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยได้ รับมติโดยเสียงข้ ำงมำกหรือมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน แล้ วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดแู ลผลประโยชน์แสดงควำมเห็นว่ำกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันนันเหมำะสม
้
มีควำมจำเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
อย่ำงมีนยั สำคัญ
กำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันไม่ว่ำกรณีใด
ต้ องกระทำเป็ นหนังสือลงลำยมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัทจัดกำรกองทุนรวมและผู้ดแู ลผลประโยชน์ พร้ อมทังประทั
้
บตรำบริษั ท (ถ้ ำ
มี) บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดให้ มีข้อผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทำกำรและเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรกองทุนรวมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจดู
ได้ รวมทังจั
้ ดส่งสรุปกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันพร้ อมทังเหตุ
้ ผลและควำมจำเป็ นให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนพร้ อมกับกำรส่งรำยงำนประจำปี ของกองทุนรวม
21. การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. กำรระงับข้ อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร : มี
21.2. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรตกลงให้ มีกำรระงับข้ อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ในกรณีที่บริษัทจัดกำรปฎิบตั ิไม่เป็ นไปตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนี ้
และ/หรือหลักเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง อันมีผลให้ เกิดควำมเสียหำยแก่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ ว ผู้ถอื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมสำมำรถนำข้ อพิพำทเข้ ำสู่ กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรของ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้
22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในกำรเลิกกองทุน :
22.1. เงื่อนไขในกำรเลิกกองทุน :
22.1.1 หำกปรำกฏว่ำกองทุนมีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่ำ 35 รำยในวันทำกำรใด
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22.1.2 สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
้
ดกำรกองทุนรวม หำกปรำกฏว่ำ
(1) มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรื อข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรที่ขดั หรือแย้ งกับกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ตลอดจนประกำศ กฎ หรือคำสัง่ ที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว
(2) มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นบุคคลอื่นใดที่มิใช่ผ้ ลู งทุนประเภทสถำบันหรือผู้ลงทุนรำยใหญ่พิเศษตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร
(3) ในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมผู้ลงทุนประเภทสถำบัน หำกปรำกฎข้ อเท็จจริงว่ำมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นบุคคลอื่นใดที่มิใช่ผ้ ลู งทุนประเภท
สถำบันตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร
22.1.3 เมื่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สัง่ ให้ บริษัทจัดกำรเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีที่บริษัทจัดกำรกระทำกำรหรืองดเว้ นกระทำกำรจนก่อให้ เกิดควำม
เสียหำยแก่กองทุนเปิ ด หรือไม่ปฏิบตั ิตำมหน้ ำที่ของตน
22.1.4 เมื่อได้ รับควำมเห็นชอบตำมมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน
22.1.5 ในกรณีที่ภำยหลังกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกแล้ ว ปรำกฏว่ำไม่มีตรำสำรที่สำมำรถลงทุนได้ อย่ำงเหมำะสมและ/หรือกรณีอื่นใดตำมที่
กำหนดไว้ ในโครงกำร บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงกำรจัดกำรและดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ประกำศกำหนด
22.1.6 เมื่อกองทุนครบกำหนดอำยุโครงกำร หรือตำมเงื่อนไขที่กำหนดในส่วนข้ อมูลโครงกำรข้ อ 1.9
22.2. กำรดำเนินกำรของบริษัทจัดกำร เมื่อเลิกกองทุนรวม :
22.2.1 แจ้ งให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทรำบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่ำ 5 วันทำกำร โดยวิธีกำรดังนี ้
(ก) แจ้ งเป็ นหนังสือถึงผู้ดแู ลผลประโยชน์
(ข) แจ้ งสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผ่ำนระบบที่จดั ไว้ บนเว็บไซต์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(ค) แจ้ งตลำดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนันเป็
้ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
22.2.2 ดำเนินกำรด้ วยวิธีกำรใด ๆ เพือ่ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทัว่ ไปทรำบเรื่องดังกล่ำวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 วันทำกำร
เช่น ประกำศไว้ ที่สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น และ
22.2.3 จำหน่ำยทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝำกประเภทกระแสรำยวัน เงินฝำกประเภทออมทรัพย์ และตัว๋ สัญญำใช้ เงินที่มี
กำหนดระยะเวลำใช้ เงินคืนเมื่อทวงถำม ให้ เสร็จสิ ้นก่อนวันเลิกกองทุนรวม
22.2.4 กรณีที่มีกำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมเพรำะเหตุอื่นนอกเหนือกำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนเมื่อครบอำยุโครงกำร บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิ
ให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
22.2.5 บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรคืนเงินจำกกำรเลิกกองทุนให้ แก่ผ้ ถู อื หน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ซึง่ จะคำนึงถึ ง
ประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ โดยถือว่ำ บริษัทจัดกำรได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทังนี
้ ้ บริษัทจั ดกำรจะดำเนินกำร
ตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อ 16. วิธีกำรชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน” โดยอนุโลม
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริษัทจัดกำรจะจัดให้ มีกำรชำระบัญชี โดยจะแต่งตังผู
้ ้ ชำระบัญชีทสี่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ ควำมเห็นชอบเพื่อทำหน้ ำที่รวบรวม และแจกจ่ำย
ทรัพย์สินที่คงเหลือจำกกำรชำระหนี ้สินของกองทุนรวมแล้ วให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน รวมทังท
้ ำกำรอย่ำงอื่นตำมแต่จำเป็ นเพื่อชำระบัญชีกองทุนให้ เสร็จสิ ้น
ทังนี
้ ้ ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศกำหนด
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สำหรับค่ำใช้ จ่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ำยจำกทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชำระบัญชีจะดำเนินกำรเฉลี่ยเงินคืน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตำมมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเท่ำที่คงเหลืออยู่ตำมสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถืออยู่ตำมหลักฐำนที่ ปรำกฎใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงกำร
เมื่อได้ ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว ผู้ชำระบัญชีจะทำกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และภำยหลังจำกจดทะเบี ยน
เลิกกองทุนรวมแล้ ว หำกปรำกฎว่ำยังมีทรัพย์สินคงค้ ำงอยู่ให้ ผ้ ชู ำระบัญชีจดั กำรโอนทรัพย์สินดังกล่ำวให้ ต กเป็ นกรรมสิทธิ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต.
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรกำหนดให้ ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำรเป็ นสถำนที่ชำระเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ไม่มำรับเงิน หรือเป็ นผู้ถือ หน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดกำรไม่สำมำรถส่งมอบเงินให้ แก่ผ้ ถู อื หน่วยลงทุนรำยนันได้
้ หรือในกรณีทผี่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลำเนำในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่ำงอื่น
บริษัทจัดกำรจะอ้ ำงอิงที่อยู่ของบริษัทจัดกำรเป็ นภูมิลำเนำ เพื่อบริษัทจัดกำรจะได้ นำทรัพย์ดงั กล่ำวไปวำงทรัพย์ ณ สำนักงำนวำงทรัพย์ และดำเนินกำร
จดทะเบียนเลิกกองทุนตำมขันตอนให้
้
เสร็จสิ ้นได้
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกสำนักงำน หรือผ่ำนกำรแก้ ไขเพิ่มเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ ำยข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดกำรกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถื อหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม
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หนังสือชีชวนส่ วนรับรองความถูกต้ องครบถ้ วน

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด (“บริ ษัทจัดการ”) ได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี %ชวน
ฉบับนีด% ้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมแล้ ว และบริ ษัทจัดการ
ขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ ูอื3นสําคัญผิด และไม่ขาดข้ อมูลที3ควรต้ อง
แจ้ งในสาระสําคัญ

ผู้มีอํานาจลงนาม…………………………………
(นางสาวสุดาภรณ์ งามวิไลกร)
ประธานเจ้ าหน้ าที3ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย -

บริษท
ั หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

