
กองทุนเปิดกรุงศรี 

Finnoventure PE Y2033 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

(KFFVPE-UI)

เสนอขายครั้งเดียว: 16 – 22 ธันวาคม 2564

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย กองทุนรวมส าหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่าน้ัน กองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงสงูหรือซับซ้อน

กองทุนนี้ไม่ถูกจ ากัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น แล ะ

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 12 ปีได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจ

สูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงสูงหรอืซบัซอ้น ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนท าการลงทุน

ผสานจุดแข็งของบรษิัทในกลุม่กรุงศรี เพื่อเข้าถึงธุรกจิ Start-up ชั้นน าในอาเซียน

ความร่วมมือระหว่าง บลจ.กรุงศรี บริษัทจัดการกองทุนชั้นน า และ กรุงศรี ฟินโนเวต ผู้น าด้านการลงทุนในธุรกิจ Start-up ที่มี

ประสบการณ์ ความเข้าใจ และเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ start-up ในหลากหลายอุตสาหกรรม

ก้าวน าการลงทุน เพื่อเฟ้นหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจ Start-up ที่เข้ามาปฎิวัติการท าธุรกิจแบบดั้งเดิม ตามการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผู้บริโภคทั้งในระดับบุคคลและองค์กร ผ่านการลงทุนใน ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิต้ี ทรัสต์ I 

ลงทุนใน Start-up ชั้นน าของไทยและอาเซียน ภูมิภาคดาวรุ่งซ่ึงยังมีการลงทุนในระดับต ่าเม่ือเทียบกับตลาดอื่นๆ สะท้อนถึงโอกาส

สร้างการเติบโตของเงินลงทุนในตลาดที่เข้าถึงได้จ ากัด แต่มีศักยภาพการเติบโตสูง 

โครงสร้างการลงทุนของกองทุน



กลยุทธ์การลงทุนของฟินโนเวนเจอร ์ไพรเวท อิควิต้ี ทรัสต์ I

Stage Focus

Growth state 

(Series A ขึ้นไป)

Geography

ลงทุนในไทย 70% 

และอาเซียน 30%

Ticket size per 

investment

30 – 150 ล้านบาท

Target number 

of investments

15 – 25 บริษัท

Allocation

ในแต่ละบริษัท จะ

ลงทุนครั้งแรก

ประมาณ 70% และใน

รอบต่อๆไป 30%

กลุ่มธุรกิจเป้าหมาย

Fintech E-Commerce Automotive

ความต้องการบริการทางการเงินใน

รูปแบบดิจทิัลที่เพิม่มากขึ้น

 ตัวอย่างธุรกิจที่น่าสนใจ: 

▪ Blockchain / Defi

▪ Insur Tech

▪ PayLater, Epayment

▪ Lending, Crowd Funding

▪ Supply-chain Financing

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคและ

ผู้ประกอบธุรกิจ SME

 ตัวอย่างธุรกิจที่น่าสนใจ: 

▪ eCommerce Enabler

▪ Logistic and Fulfillment

▪ Social Listening

▪ KOL and MarTech

▪ CDP / DMP

▪ Marketplace

โลกแห่งการเปลีย่นแปลงที่รวดเร็วของ

พาหนะและการขับเคลือ่น

 ตัวอย่างธุรกิจที่น่าสนใจ: 

▪ EV Car, Drone

▪ Autonomous Vehicle

▪ Auto-part

▪ Telematics

▪ TMS / FMS

▪ Auto-Financing

กรุงศรี ฟินโนเวต …. ผู้น าด้านการลงทุนในธุรกจิ Start-up 

▪ บริษัทร่วมลงทุน (Corporate venture Capital : CVC) ในเครือกรุงศรี จัดตั้งขึ้นในปี

พ.ศ. 2560 โดยมีธนาคารกรุงศรีเป็นผู้ถือหุ้น 100%

▪ ประสบการณ์การลงทุนมากกว่า 15 Start-up รวมเงินลงทุนมากกว่า 1,500 ล้านบาท

และนับเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตรร่วมงานกับ Start-up มากที่สุดใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังเป็นที่ยอมรับจากหลากหลายสถาบันชั้นน า

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงสูงหรอืซบัซอ้น ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนท าการลงทุน

ช่ือ PE ทรัสต์ ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ I

ประเภทของกองทรสัต์ กองทรัสต์เพือ่กิจการเงินร่วมลงทุน (PE Trust)

อายุ PE ทรัสต์ 10 ปี และต่ออายุได้อีก 2 คร้ังๆ ละ 1 ปี 

ผู้จัดการทรัสต์ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จ ากัด

ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน)

การเรียกระดมทนุ (Capital call) แบ่งเป็น 2 คร้ัง คร้ังละ 50% ของเงินลงทุนตามข้อตกลง (Total commitment)

ระยะเวลาเข้าลงทุน

(Investment period)

PE ทรัสต์มีระยะเวลาเข้าลงทุนตามนโยบายการลงทุนภายใน 5 ปี นับจากวันที่เรียกระดมทุนจาก         

ผู้ลงทุน นอกเหนือจากระยะเวลาเข้าลงทุนดังกลา่ว PE ทรัสต์อาจลงทุนได้เพยีงการลงทุนแบบสบืเน่ือง

จากทรัพย์สินเดิม (Follow-on investment)

แหล่งข้อมูล: Krungsri Finnovate ● ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงกรอบการลงทุนซึ่งอาจแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนจริง  ● PE ทรัสต์อาจมีการปรับเปลี่ยนประเทศ รูปแบบการลงทุน ประเภท
ธุรกิจการลงทุน ระดับของ Start-up ที่ลงทุน จ านวนกิจการเป้าหมาย การจัดสรรเงินลงทุน รวมถึงกลยุทธ์การลงทุนอื่นใดที่ไม่ได้ระบุในเอกสารฉบับนี้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิ จของ
ผู้จัดการทรัสต์ ● Start-up ระดับ Series A หมายถึง รอบการลงทุน A ซึ่งเป็นช่วงที่ธุรกิจของ Start-up เป็นที่รู้จักแล้ว จึงต้องการท่ีจะออกผลิตภัณฑ์หรือขยายฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้น หรือจะ
ขยายตัวไปสู่ตลาดใหม่ รวมถึงการปรับรูปแบบทางธุรกิจเพื่อให้เหมาะกับตลาดที่กว้างข้ึน



โครงสร้างค่าธรรมเนียมของ ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิต้ี ทรัสต์ I

ค่าธรรมเนียม รายละเอียด

1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ

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

ปีที่ 6 เป็นต้นไป : 2% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยไม่รวมก าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ในรอบปีบัญชีก่อนหน้า 

หรือ 20 ล้านบาท แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า

ค่าธรรมเนยีมการจัดการ จะช าระให้แก่ผูจ้ัดการทรัสตเ์ป็นรายไตรมาสโดยเรียกเก็บลว่งหนา้

2 ส่วนแบ่งก าไรจากการ

ลงทุน (Carried interest)

เมื่อ PE ทรัสต์ได้รับผลตอบแทนท่ีคาดหวงั (Preferred return หรือ Hurdle rate) จากการลงทุนในกิจการ Start-up 

ตั้งแต ่8% ขึ้นไป ผู้จัดการทรัสตจ์ะได้รบัส่วนแบ่งก าไรในอัตรา 20% ของก าไรส่วนเกินทุน

3 ค่าใช้จ่ายกองทรัสต์

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อาทิ การได้มา การถือครองหรือการขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย 

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี หรือท่ีปรึกษา หรือการประเมินมูลค่า ค่าใช้จ่ายในการช าระบัญชี ค่าธรรมเนียมที่

จ่ายให้แก่หน่วยงานรัฐ ค่านายหน้า ค่าคอมมิชชั่นในการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เช่น จัดเตรียม

เอกสาร สถานท่ี วิทยากร ค่าใข้จ่ายในการจัดท างบการเงิน รายงานทางภาษีหรือรายงานต่างๆ ค่าธรรมเนียมที่จ่าย

แก่ธนาคารในการจ่าย รับ การโอนเงิน การแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกับการฟ้องร้อง 

ค่าประกันตอ่ความเสยีหายท่ีเกิดขึ้นกับทรัสตห์รอืบุคคลท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงค่าธรรมเนยีมอืน่ใด และค่าใช้จา่ยตา่งๆ โดย

ค่าใช้จ่ายกองทรัสต์นี้ จะไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี

4. ค่าธรรมเนียมองค์กร
ไม่เกิน 5 ล้านบาท ค่าธรรมเนยีมองค์กร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้ การจดทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าอาหารและท่ีพกั 

รวมถึงค่าใชจ้า่ยอืน่ใดท่ีเก่ียวข้องกับการจัดตัง้ทรสัต ์โดยจะไม่เกิน 5 ล้านบาท

5. ค่าใช้จ่ายในการเข้าลงทุน 

(Portfolio investment 

expenses)

ค่าธรรมเนยีม ค่าใช้จ่าย เพื่อใชใ้นการสบืค้น ประเมิน สอบทาน การขอค าปรกึษาจากผู้เชีย่วชาญเฉพาะด้าน ค่าใช้จ่ายใน

การเดินทาง ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล การเข้าลงทุน การบริหารจัดการ การถือครอง 

การควบคุม หรือการจ าหน่าย ถอนการลงทุน โดยค่าใช้จ่ายนี้ จะไม่เกินร้อยละ 5 ต่อการเข้าหรือถอนการลงทุนในแต่ละ

ครั้ง

6. ค่าธรรมเนียมทรัสตี

(จะถูกเก็บรวมอยู่ในค่า 

ธรรมเนียมการจัดการ)

ปีที่ 1-4 : 0.35% ต่อปี ของเงินลงทุนช าระแล้วของกองทรัสต ์(Total paid-up committed capital)

ปีที่ 5 : 0.30% ต่อปี ของเงินลงทุนช าระแลว้ของกองทรสัต ์(Total paid-up committed capital)

ปีที่ 6-7 : 0.30% ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ โดยไม่รวมก าไรหรอืขาดทุนท่ียังไมร่บัรู้ในรอบปีบัญชก่ีอนหนา้ 

ปีที่ 8 เป็นต้นไป : 0.35% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ โดยไม่รวมก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไมร่ับรูใ้นรอบปีบัญชก่ีอนหนา้

ค่าธรรมเนยีมขัน้ต า่ 2 ล้านบาทตอ่ปี

(ค่าธรรมเนยีมทรสัต ีรวมค่าธรรมเนยีมของผู้รบัฝากทรพัย์สินและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนของกองทรัสต์แล้ว แต่ยัง

ไม่รวม ภาษีที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก อื่นๆเพื่อเยี่ยมชมกิจการร่วมลงทุน ค่าใช้จ่ายด้าน

กฏหมาย ซึ่งจะเรียกเก็บตามท่ีเกิดขึ้นจริง

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงสูงหรอืซบัซอ้น ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนท าการลงทุน

แหล่งข้อมูล: Krungsri Finnovate ● PE ทรัสต์ อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของทรัสต์ได้ 

ตัวอย่างการจัดสรรผลตอบแทนและการช าระคืนเงิน

แหล่งข้อมูล: Krungsri Finnovate • IRR (Internal rate of return) คือ อัตราผลตอบแทนที่ค านวณจากกระแสเงินสดที่จ่ายให้กับและได้รับจาก PE ทรัสต์ • ผลตอบแทน
คาดหวัง (Preferred return หรือ Hurdle rate) อัตราร้อยละ 8 ต่อปี โดยค านวณรายวันและทบต้นรายปี • เงินส ารองเพื่อกันไว้ส าหรับการบริหารจัดการ PE ทรัสต์เพื่อ
วัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อช าระค่าใช้จ่ายหรือภาระผูกพันใดๆ หรืออาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบอื่นใด รวมถึงเงินส ารองเพื่อกันไว้ส าหรับ
ค่าใช้จ่ายหรือภาระผูกพันอื่นในของกองทุน KFFVPE-UI อาจส่งผลต่อกระแสเงินสดที่ผู้ลงทุนจะทยอยได้รับระหว่างอายุกองทุน และท าให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนต ่า
กว่ากรณีไม่มีการตั้งส ารองไว้ • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดกับ PE ทรัสต์ รวมถึงส่วนแบ่งก าไรให้กับผู้จัดการทรัสต์ และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน 
KFFVPE-UI ย่อมส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุนให้ลดลงได้ • PE ทรัสต์จะไม่มีการเรียกคืนเงินที ่ได้จ่ายออกไปแล้วให้แก่กองทุนเพื ่อน าไปลงทุนต่อหรือเพื ่อ
วัตถุประสงค์อ่ืนใดโดยชอบ • ตัวเลขและข้อมูลนี้ เป็นเพียงตัวอย่างการค านวณเพื่อประกอบการอธิบายการจัดสรรผลตอบแทนและการช าระเงินคืนเท่านั้น มิได้เป็นการ
รับประกันว่าเป็นผลการด าเนินงานที่ PE ทรัสต์จะสามารถท าได้ และไม่ใช่ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจริง

1. Return of Capital: ช าระเงินคืนเงินให้แก่ผู้ลงทุน จนจ านวนเงิน

สะสมที่ ผู้ลงทุนได้รับเท่ากับ 100 ล้านบาท

2. Preferred Return: จัดสรรผลตอบแทนส่วนเกินจากเงินต้น

ให้แก่ผู้ลงทุน จนกว่าจะได้เงินสะสมเท่ากับผลตอบแทนคาดหวังที่

ร้อยละ 8 ต่อปี

3. Catch-up: จัดสรรผลตอบแทนให้แก่ผู้จัดการทรัสต์ จนกว่าจะ

ถึง 20% ของผลตอบแทนส่วนเกินทั้งหมด

4. 80/20 Split: จัดสรรผลตอบแทนส่วนท่ีเหลือในอัตรา 20:80 
ระหว่างผู้จัดการทรัสต์ และผู้ลงทุน

กรณีกิจการที่ PE ทรัสต์ร่วมลงทุนไม่ประสบความส าเร็จ ขาดทุน

หรือล้มละลาย ผู้จัดการทรัสต์ไม่สามารถจ าหน่ายหรือถอนการ

ลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดได้ในราคาที่ต้องการและในระยะเวลาที่

ต้องการ ท าให้กองทุน KFFVPE-UI มีผลขาดทุนจนไม่สามารถคืน

เงินลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้

ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุน 

(Worst case scenario)

วันท่ี คร้ังท่ี
กระแสเงินสด 

(ล้านบาท)
IRR

ผู้ได้รับการจัดสรร

Investor Trust manager

30 พ.ย. 64 0 (100.00)

1 ธ.ค. 68 1 20.00 -33.09% 20.00 -

10 มี.ค. 69 2 30.00 -15.32% 30.00 -

1 ก.ค. 70 3 40.00 -2.17% 40.00 -

20 ต.ค. 70 4 10.00 0.00% 10.00 -

12 เม.ย. 71 5 17.00 3.12% 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



ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงสูงหรอืซบัซอ้น ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนท าการลงทุน

ความน่าสนใจของ Start-up ในไทยและอาเซียน

 การลงทุนใน Start-up ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ยังมีการลงทุนในระดับต ่าเม ื ่อเทียบกับตลาดสหรัฐฯ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 3 กลุ ่ม คือ Fintech, E-commerce 

และ Automotive ซ่ึงมีศักยภาพเติบโตสูง

 การระดมเงินลงทุนของ Start-up ในภูมิภาคเริ่มมีจ านวน

มากขึ้น แสดงให้เห็นถึงโอกาสการลงทุนที่หลากหลาย

 หลายธุรกิจ Start-up ของไทยและในอาเซียนเริ่มมีสินค้าและบริการที่ติดตลาด ผู้บริโภคมีความคุ้นเคยกับแบรนด์ และมีศักยภาพ

เติบโตสู่การเป็น Unicorn ได้ในอนาคต

Start-up สัญชาตไิทยStart-up ในภูมภิาค

 การระดมเงินทุนของ Start-up ทั้งในไทยและอาเซียนในปีที่ผ่านมา มีมูลค่ารวมกว่า 8.16 พันล้านเหรียญสหรัฐ  โดยถึงแม้ว่า

ประเทศไทยจะยังมียอดการระดมเงินทุนที่น้อยกว่าประเทศอื่นๆ แต่ก็มีสัญญาณการเติบโตอย่างโดดเด่นกว่า 3 เท่าตัวในปี 2563 

แหล่งข้อมูล: Techsauce, Crunchbase, Krungsri Finnovate
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นโยบายการลงทุน

• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วย private equity โดยไม่จ ากัดอัตราส่วน สามารถมีสัดส่วนการลงทุนใน

หน่วย private equity สูงสุดร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ผ่านการลงทุนใน 

PE ทรัสต์

• PE ทรัสต์ ชื่อ ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ I ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อระดมเงินลงทุนแบบจ ากัด

จ านวนผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี ่ยวข้อง เพื่อร่วมลงทุนในลักษณะของ 

Venture Capital (VC) ในกิจการ Start-up ของบริษัทเอกชนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

ทั้งในและต่างประเทศ และเป็นกิจการ Start-up ที่มีเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอตุสาหกรรม

นั้นๆ ได้แก่ การเงิน (Financial tech) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และ ยานยนต์ 

(Automotive) เป็นต้น

• PE ทรัสต์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 โดยมี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) (“MFC”) เป็นทรัสตี ซึ่งมีหน้าที่ในการ

จัดการ PE ทรัสต์ และมีบริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จ ากัด เป็นผู ้จัดการทรัสต์ ซึ ่งท าหน้าที ่ใน            

การจัดการลงทุน ทั้งน้ี บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จ ากัด เป็นบริษัทร่วมลงทุน (Corporate Venture 

Capital : CVC) จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2560 อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย มี

ธนาคารกรุงศรีเป็นผู้ถือหุ้น 100% บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จ ากัด มีประสบการณ์การลงทุน

มากกว่า 15 Start-up รวมเงินลงทุนมากกว่า 1,500 ล้านบาท และนับเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่

เป็นพันธมิตรร่วมงานกับ Start-up มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังเป็นที่ยอมรับ

จากหลากหลายสถาบันชั้นน า

• PE ทรัสต์ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

การลงทุน (Efficient Portfolio Management: EPM) และเพื ่อป้องกันความเสี ่ยงจากอัตรา

แลกเปล่ียนเงิน โดยมีอัตราส่วนการลงทุนเพื่อ EPM สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุน

• PE ทรัสต์ มีก าหนดเงินเรียกลงทุนทั้งหมด (Total Committed Capital) ประมาณ 3,000

ล้านบาท ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการทรัสต์ โดย PE ทรัสต์ มี

อายุโครงการ 10 ปี และสามารถต่ออายุได้ 2 ครั้งๆ ละ 1 ปี หากยังมีทรัพย์สินใน PE ทรัสต์เหลืออยู่

และผู้จัดการทรัสต์พิจารณาแล้วเห็นว่าการต่ออายุออกไปจะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหน่วยลงทุน

มากกว่า  ทั้งน้ี อาจเลิกโครงการก่อน 12 ปีได้หากผู้จัดการทรัสต์ใช้ดุลยพินิจเลิก PE ทรัสต์

• กองทุนไม่ก าหนด minimum committed capital โดยกองทุนจะทยอยลงทุนตามที่ PE ทรัสต์มี

การเรียกระดมทุน (Capital call) ซึ ่งแบ่งออกเป็น 2 คราวๆ ละประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือเป็นไปตามระยะเวลาหรือจ านวนที่ผู้จัดการ ทรัสต์ก าหนด โดยใน

ระหว่างรอเรียกระดมทุนน้ี กองทุนจะลงทุนในตราสารท่ีมีความเสี่ยงต ่าและสภาพคล่องสูง เช่น ตรา

สารภาครัฐ และเงินฝากธนาคาร เป็นต้น

• กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ้ท ี ่ม ีอ ันด ับความน่าเช ื ่อถ ือต  ่ากว ่าท ี ่สามารถลงทุนได้                  

(Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือ

ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยไม่จ ากัด

อัตราส่วน

• กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปล่ียนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

• กองทุนจะไม่ท าธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที ่ไม่มีอยู่ในครอบครอง (Short Sell) การขายโดยมี

สัญญาซื้อคืน (Repurchase Agreement) และการกู้ยืม เว้นแต่การกู้ยืมและ repo เพื่อการบริหาร

สภาพคล่องของกองทุนรวมตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการเท่าน้ัน

• กองทุนมีประมาณการผลตอบแทนภายใต้สถานการณ์เช ิงลบอย่างมากที ่สุด (worst case 

scenario) จากการที่ PE ทรัสต์ มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ระดับความเส่ียง

กองทุน
ระดับ 8+

อายุโครงการ

ประมาณ 12 ปี อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจเลิกโครงการก่อน 12 ปีได้ ในกรณีที่บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต 

จ ากัด (ผู้จัดการ PE ทรัสต์) ในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการ PE ทรัสต์ ใช้ดุลยพินิจ

เลิก PE ทรัสต์ ก่อนครบก าหนดอายุโครงการ โดยกระท าการเพื่อประโยชน์สูงสุดของ PE ทรัสต์

เงินลงทุนขั้นต ่า ซื้อคร้ังแรก 1 ล้านบาท คร้ังถัดไป 500 บาท

นโยบายการจ่ายเงิน

ปันผล
ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดกองทุน

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงสูงหรอืซบัซอ้น ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนท าการลงทุน
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นักลงทุนที่เหมาะสม

◼ ผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจในลักษณะที่ส าคัญ ความเสี่ยง และผลตอบแทนของ private equity เป็น

อย่างดี และสามารถรับความผันผวนของราคาของหน่วย private equity ที่กองทุนไปลงทุน ซึ่ง

อาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงต ่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและท าให้ขาดทุนได้

◼ ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนตลอดอายุกองทุน ระยะเวลาประมาณ 12 ปี

◼ ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์เท่าน้ัน

นักลงทุนที่ไม่

เหมาะสม

◼ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่รบ

◼ ผู้ลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพือ่รับเงินในช่วงเวลา 12 ปี

วันท าการซื้อ เสนอขายเพียงครั้งเดียวชว่ง IPO ระหว่างวันที่ วันที่ 16 – 22 ธ.ค. 2564

วันท าการขายคืน

กองทุนนี้ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ และจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยท า

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัตไิปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A)

(กองทุนปลายทาง) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วย

ลงทุนของกองทุนปลายทาง ภายหลังจากการท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันท า

การถัดไป ดังนั ้น ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถด าเนินการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ่ยน       

หน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุน

ปลายทาง

อย่างไรก็ตาม ในกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์สูงสุดแก่

ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ด าเนินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยท าการ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A)

ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดกรุงศรี 

Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยและช าระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันท าการถัดไป โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบ

จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียก

เก็บจากกองทุน

(% ของมูลค่าหน่วย

ลงทุนสุทธิต่อปี)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ :      ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง: 1.0700%)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :      ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0268%)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน           :      ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)

ค่าธรรมเนียมที่เรียก

เก็บจากผู้ลงทุน

(% ของยอดเงิน

ลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย หรือ สับเปลี่ยนเข้า : ไม่เกิน 3.00% (อัตราท่ีเรียกเก็บจริง คือ

- ต ่ากว่า 10 ล้านบาท :  2.00%

- 10 ล้านบาทขึ้นไป แต่ต ่ากว่า 50 ล้านบาท :  1.75%

- ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป : 1.50%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หรือ สับเปลี่ยนออก : ไม่เกิน 3.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)

รายละเอียดกองทุน (ต่อ)

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงสูงหรอืซบัซอ้น ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนท าการลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 



ค าเตือนส าคัญ

1. กองทุนมีการลงทนุในหน่วย private equity ซึ่งเหมาะส าหรับการลงทุนระยะยาว (ประมาณ 10 - 12 ปี)

2. กองทุนมีนโยบายที่จะเน้นลงทุนใน private equity โดยไม่จ ากัดอัตราส่วน สามารถมีสัดส่วนการ

ลงทุนในหน่วย private equity สูงสุดร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ผ่านการ

ลงทุนใน PE ทรัสต์ ชื่อ ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ I เพื่อร่วมลงทุนในลักษณะของ Venture 

Capital (VC) ในกิจการ Start-up ของบริษัทเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและ

ต่างประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างและมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป อีกทั้งมีสภาพคล่องต ่า ผู้

ลงทุนอาจสูญเสียเงินต้นหรือไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง กองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มี

ความเข้าใจในหลักทรัพย์ประเภทนี้เป็นอย่างดี และสามารถรับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น

3. กองทุนรวมนีม้ีสภาพคล่องจ ากัด เนื่องจากเป็นกองทุนที่ไมเ่ปิดให้ซือ้ขายได้ทุกวันแบบกองทุนเปิดทั่วไป 

โดยกองทุนมีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในระหว่างอายุโครงการตามดุลยพินิจของ

ผู้จัดการกองทุนและเมื่อครบอายุกองทุนประมาณ 12 ปีเท่านั้น

4. กองทุนมีอายุโครงการ 12 ปี แต่อาจเลิกโครงการก่อน 12 ปีได้หากผู้จัดการทรัสต์ใช้ดุลยพินิจเลิก PE 

ทรัสต์ ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายในช่วงเวลาดังกล่าว 

5. กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ ่ง และ/หรือในประเทศใด       

ประเทศหนึ่ง ดังนั้น ผลการด าเนินงานจึงอาจผันผวนมากกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการ

ลงทุน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาความเสี่ยงและการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม

ของตนเอง และข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน

6. เนื่องจากลักษณะของโครงการลงทุนของ PE ทรัสต์ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การลงทุนในบริษัทซึ่งอยู่ในระยะเริ่มต้นและ/หรือบริษัทที่อยู่ในประเภทธุรกิจที่เน้นการลงทุนได้แก่       

กล ุ ่มธ ุรก ิจ เทคโนโลย ีท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการเง ิน (Financial tech) พาณิชย ์อ ิ เล ็กทรอน ิกส์                     

(E-Commerce) และยานยนต์ (Automotive) บริษัทเหล่านี้อาจรับภาระของภาวะในทางลบของธุรกิจ

และเศรษฐกิจได้น้อยกว่าบริษทัทีม่ีขนาดใหญ่กว่าและก่อตั้งมานานกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่อยู่ใน

ระยะเร ิ ่มต้นอาจขาดประสบการณ์หรือความรู ้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ และ

ความสามารถที่จะเข้าถึงช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของตน ขาดความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑ์ และมีเงินทุนไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน การวิจัยและการพัฒนา อีกทั้ง

เทคโนโลยีของบริษัทเหล่านั้นอาจยังไม่ได้รับการทดสอบ ปัจจัยเหล่านี้ท าให้ผู้ออกหลักทรัพย์ในระยะ

เริ่มต้นมีแนวโน้มที่จะล้มเหลวในด้านการด าเนินงานและการเงิน ซึ่งมีผลในทางลบต่อความอยู่รอดของ

ผู้ออกหลักทรัพย์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวมากกว่าผู้ประกอบการรายอื่นในธุรกิจเดียวกัน บริษัท

เหล่านั้นอาจไมม่ีประวัติการด าเนินงานที่สร้างผลก าไร หรืออาจมีประวัติการด าเนินงานที่สร้างผลก าไร

อย่างจ ากัดและไม่สามารถสร้างผลก าไรได้ในอนาคต และอาจมีความผันผวนสูงในด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย

และผลก าไร และอาจพ่ึงพาการบริหารจัดการโดยบุคลากรหลักเพียงคนเดียวหรือไม่กี่คน อีกทั้งอาจมี

ความอ่อนไหวต่อความสูญเสีย และความเสี่ยงต่อการล้มละลายที่สูงกว่า

7. กรณี PE ทรัสต์ ไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินหรือถอนตัวจากการลงทุนได้ส าเร็จในเวลาหรือราคาที่

ต้องการ เพื่อคืนเงินต้นและ/หรือจ่ายผลตอบแทนให้แก่กองทุนภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือภายใน

อายุโครงการกองทุน อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหวังได้

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงสูงหรอืซบัซอ้น ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนท าการลงทุน



ค าเตือนส าคัญ (2)

8. เมื่อครบอายุโครงการ หาก PE ทรัสต์ไม่สามารถจ าหน่ายหรือถอนการลงทุนในกิจการเป้าหมายได้

ทั้งหมด ผู้จัดการทรัสต์หรือผู้ช าระบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้ง อาจคืนเงินลงทุนด้วยทรัพย์สินอื่นใดที่มิใช่

เงินแก่ผู้ลงทุน ด้วยราคายุติธรรมหรือราคาตลาดในขณะนั้น ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือ

สูญเสียเงินต้นจากการลงทุนได้ หรือผู้จัดการทรัสต์หรือผู้ช าระบัญชีที ่ได้รับการแต่งตั้งอาจใช้        

ดุลยพินิจจ าหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ไปยังนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special-purpose vehicle) ที่จัดตั้ง

ขึ ้นและควบคุมโดยผู้จัดการทรัสต์หรือกิจการที่เกี ่ยวข้องที่ราคายุติธรรมหรือราคาตลาด หรือ

จ าหน่ายแก่บุคคลอื่นใด ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือสูญเสียเงินต้นจากการลงทุนได้

9. PE ทรัสต์อาจมีการเพิ่มรอบเวลาวันปิดรับการลงทุน (Subsequent closing) และรับผู้ลงทุนรายอื่น

เพิ่มในภายหลัง (Subsequent closing investor) รวมถึงเปิดโอกาสให้นักลงทุนในรอบปิดรับการ

ลงทุน (Closing) ก่อนหน้าหรือรอบแรก (Prior investor) เพิ่มเงินลงทุนได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขใน

สัญญาก่อตั้งทรัสต์และตามดุลยพินจิของผู้จดัการทรัสต์ ผู้ลงทุนเพิ่มภายหลัง (Subsequent closing 

investor) นี้ จะเข้ามีส่วนร่วมในพอรต์การลงทุนของ PE ทรัสต์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการรับผู้

ลงทุนเพิ ่มในภายหลัง (Subsequent closing investor) เข้ามาตามสัดส่วนเงินลงทุน โดยวิธีการ

ค านวณเพื่อจัดสรรสัดส่วนการลงทุนใน PE ทรัสต์และค่าใช้จ่ายเพิ ่มเติม (ถ้ามี) จะค านวณโดย

ผู้จัดการทรัสต์ การรับผู้ลงทุนและเงินลงทุนเพิ่มนี้ อาจท าให้สัดส่วนการลงทุนใน PE ทรัสต์ของ        

ผู้ลงทุนก่อนหน้าเปล่ียนแปลงไปและอาจส่งผลให้ผลตอบแทนคาดหวังลดลงได้

10. อาจมีผู้ลงทุนรายใดใน PE ทรัสต์ที่ผิดนัดช าระเงินเรียกลงทุน (Defaulting investor) ส่งผลให้       

การลงทุนของ PE ทรัสต์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หรือสูญเสียโอกาสการลงทุน รวมถึงเกิดค่าใช้จา่ยใน

การด าเนินคดีทางกฏหมาย การเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้ลงทุนรายนั้น และส่งผลต่อผลตอบแทนของ 

PE ทรัสต์ได้

11. ผู้ลงทุนบางรายใน PE ทรัสต์อาจไม่ถูกก าหนดให้ช าระเงินลงทุนหรือไม่ถูกก าหนดให้น าเงินส่วนที่จะ

จัดสรรคืนไปลงทุนต่อ (Excused investor) ตามที่ตกลงไว้ หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า 

• การลงทุนของผู้ลงทุนรายนั้นอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อผู้ลงทุน      

รายนั้นเองและผู้ลงทุนรายดังกล่าวได้แสดงความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษรและปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์อย่างครบถ้วนแล้ว หรือ

• เมื่อผู้จัดการทรัสต์มีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเข้าร่วมลงทุนของผู้ลงทุนรายใด ไม่ว่าจะเป็นการลงทุน

บางส่วนหรือทั้งหมดจากผู้ลงทุนรายนั้น อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบอย่างมีนัยยะส าคัญ หรือ

อาจท าให้ 1) PE ทรัสต์ไม่สามารถเข้าลงทุนหรือด าเนินการใดๆได้ส าเร็จ หรือ 2) ก่อให้เกิดความ

เสี ่ยงเพิ ่มขึ ้น หรือเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนหรือการด าเนินการใดๆของ PE ทรัสต์ หรือ               

3) ก่อให้เกิดหน้าที่ภาระทางภาษี กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องใดๆ ไม่ว่าจะต่อ PE ทรัสต์ กิจการเป้าหมายที่

จะลงทุน ผู้ลงทุนรายอื่นใด หรือบริษัทในเครือ หรือ 4) ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างมีนัยยะ

ส าคัญ

การมี Excused investor เกิดขึ้นนี้ อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อการเรียกช าระเงินลงทุนและ

สัดส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนที่เหลือใน PE ทรัสต์ อย่างไรก็ตาม การเรียกช าระเงินลงทุนจะไม่เกิน

จากจ านวนเงินลงทุนที่ตกลงไว้ (Committed capital)

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงสูงหรอืซบัซอ้น ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนท าการลงทุน
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12. ในช่วงปีแรกๆของการจัดตั ้ง PE ทรัสต์ มูลค่าที ่คาดว่าจะได้ร ับจากการจ าหน่ายการลงทุน 

(Realization value) อาจมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าเงินลงทุนเริ่มต้น โดยอาจมีสาเหตุจากผลกระทบของ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและการด าเนินการ อีกทั้ง PE ทรัสต์เพิ่งอยู่ในระยะเริ่มต้นของ

วงจรการลงทุน การประเมินมูลค่ากิจการที่เข้าลงทุนจะเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีอยู่ 

ในขณะที่มาตรฐานดังกล่าวมุ่งที่จะให้ข้อมูลที่แท้จริงเป็นธรรมของมูลค่ากิจการที่เข้าลงทุน ณ เวลาใด

เวลาหนึ่ง แต่มูลค่าตลาดที่แทจ้ริงของการลงทนุประเภท Private Equity จะเกิดขึ้นเมื่อมีการถอนหรือ

จ าหน่ายการลงทุนนั้น

13. PE ทรัสต์ อาจมีการคืนเงินลงทุนที่ได้รับช าระแล้วแก่ผู้ลงทุน หากเงินลงทุนดังกล่าวมิได้ถูกน าไปใช้

ลงทุนหรือเงินลงทุนที่ได้รับช าระมามีมูลค่าเกินกว่าความจ าเป็นด้วยสาเหตุใดก็ตาม โดยจะคืนเงิน

ลงทุน บวกด้วยดอกเบี้ยที่อัตราเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงศรี ในช่วงเวลาที่มีการคืนเงิน

หรือผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดขึ้น หักด้วยค่าใชจ่ายทรัสต์ ภายในระยะเวลาเข้าลงทุน (Commitment 

period) การคืนเงินลงทุนนี้ อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนต ่ากว่าที่คาดหวังไว้

14. PE ทรัสต์ มีการตั้งเงินส ารองเพื่อการบริหารจัดการ เพื่อการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อช าระค่าใช้จ่ายหรือ

ภาระผูกพันตา่งๆ หรือเพ่ือวัตถุประสงค์โดยชอบอืน่ใด และกองทุน KFFVPE-UI มีการตั้งเงินส ารองเพือ่

ช าระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายหรือภาระผูกพันต่างๆ การตั้งส ารองเหล่านี้ จะส่งผลกระทบต่อ

จ านวนเงินลงทุนและกระแสเงินสดที่ผู้ลงทุนจะทยอยได้รับระหว่างอายุกองทุน อาจท าให้ผู้ลงทุนได้รับ

ผลตอบแทนต ่ากว่าการไม่มีการตั้งเงินส ารอง

15. PE ทรัสต์อาจน าเงินที่พึงจัดสรรคืนให้แก่กองทุนไปลงทุนต่อ (Reinvestment) หรือช าระค่าใช้จ่าย

ของ PE ทรัสต์ หรืออาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบอื่นใด ดังนั้น กองทุนอาจมิได้รับช าระคืนเงินต้น

และผลตอบแทนในระยะเวลาและอัตราตามที่คาดหวัง

16. PE ทรัสต์อาจจัดสรรคืนเงินลงทุนและผลตอบแทนด้วยหลักทรัพย์อื่นที่มิใช่เงินแก่กองทุน เว้นแต่

กองทุนได้ยื่นความประสงค์ต่อผู้จัดการทรัสต์ถึงการรับคืนเงินลงทุนและผลตอบแทนเป็นเงินเท่านั้น 

โดยผู้จัดการทรัสต์จะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการขายหลักทรัพย์ในราคาที่

สมเหตุสมผลเพ่ือคืนเงนิใหแ้ก่ผู้ลงทุน และการขายนั้นจะต้องกระท าด้วยราคาตลาดที่ยุติธรรม ในกรณี

ที่ขายแก่บุคคลที่สาม ผู้จัดการทรัสต์จะใช้ความพยายายอย่างเต็มที่ในการขายเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด

ในขณะนั้น แต่ก็มิอาจรับประกันได้ว่าราคาที่ขายได้ จะเป็นราคาที่ดีที่สุด นอกจากนั้น ผู้ลงทุนจะต้อง

ช าระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการขายหลักทรัพย์นั้น

17. โอกาสการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• กองทุนนี้มีนโยบายลงทุนในหน่วย private equity ของ ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ I ที่มี

บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จ ากัด เป็นผู้จัดการทรัสต์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือกลุ่มธนาคารกรุงศรี 

อยุธยา จ ากัด (มหาชน) เช่นเดียวกันกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด ซึ่งเป็น

ผู้จัดการกองทุนของกองทุนนี้

• บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จ ากัด ในฐานะผู้จัดการทรัสต์ ของ ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ I 

อาจมีการลงทุนในกิจการ Startup หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต 

จ ากัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จ ากัด ในฐานะผู้จัดการทรัสต์ จะลงทุนในกิจการ -

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงสูงหรอืซบัซอ้น ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนท าการลงทุน
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Startup หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพ่ือ ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิต้ี ทรัสต์ I

• บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จ ากัด ในฐานะผู้จัดการทรัสต์ อาจมีการลงทุนหรือท าสัญญาหรือเข้าท า

ธุรกรรมเพื่อ ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ I ในกิจการเป้าหมาย หรือกิจการ Startup ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับผู้จัดการทรัสต์ หรือบริษัทในเครือกลุ่มธนาคารกรุงศรี 

อยุธยา จ ากัด (มหาชน) 

• บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จ ากัด (ผู้จัดการทรัสต์) อาจมีการลงทุนในกิจการเป้าหมาย หรือกิจการ 

Startup อยู่ก่อนวันปิดรับการลงทุน (Warehoused Investments) ซึ่งการลงทุนนั้นอาจมีลักษณะ

ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุนของ ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ I (“PE 

ทรัสต”์) และผู้จัดการทรัสต์อาจโอนการลงทุนดังกล่าวนั้นมายัง PE ทรัสต์ก่อนหรือภายหลังวันปิด

รับการลงทุน (Closing) และถือว่า Warehoused Investments ที่โอนมานี้ถือเป็นเงินลงทุนที่ได้รับ

ช าระแล้วในส่วนของผู้จัดการทรัสต์ มูลค่าของ Warehoused Investments ที่โอนมาจะเท่ากับราคา

ยุติธรรมของ Warehoused Investment บวกด้วยยอดเงินส่วนเพิ่มที่ก าหนดโดยผู้จัดการทรัสต์ 

ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าซื้อ ถือครอง และการโอนส่วน Warehoused 

Investment นี้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกันจะพึงกระท า

• ผู้จัดการทรัสต์อาจจัดให้มีการลงทุนร่วมในกิจการเป้าหมายเดียวกับ PE ทรัสต์ แก่ผู้ลงทุนรายอื่น

ใดหรือบุคคลที่สาม (Co-investment) โดยการลงทุนร่วมนี้อาจกระท าการเข้าลงทุนหรือถอนการ

ลงทุนในเวลาเดียวกัน รูปแบบหรือวิธีเดียวกันกับ PE ทรัสต์ ผู้ลงทุนร่วม (Co-investor) จะถูก

จัดสรรยอดลงทุน ค่าใช้จ่าย ภาระผูกพันต่างๆ ตามสัดส่วนที่เข้าลงทุน 

• เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อน อันได้แก่ 1) เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการเข้าลงทุน หรือ 2) เมื่อเงินที่

ระดมทุนในสัดส่วนร้อยละ 80 ได้ถูกน าไปลงทุน หรือถูกเรียกช าระเงินลงทุน หรือถูกส ารองไว้ส าหรับ

ลงทุน ซึ่งรวมถึงการลงทุนสืบเนื่องหรือส าหรับช าระค่าใช้จ่ายกองทรัสต์ หรือ 3) เมื่อสัดส่วน      

ร้อยละ 60 ของเงินลงทุนทั้งหมดได้ถูกน าไปลงทุน หรือ 4) เมื่อกองทรัสต์ได้สิ้นสุดลง ผู้จัดการ 

ทรัสต์อาจรับค่าธรรมเนียมจากการบริหารจัดการหรือให้ค าปรึกษาในรูปแบบการลงทุนอื่นใดหรือ

บัญชีใด นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมจัดการจากการเป็นผู้จัดการทรัสต์ของ PE ทรัสต์ ซึ่งอาจมี

วัตถุประสงค์การลงทุนที่ทับซ้อนอย่างมีนัยยะส าคัญ

• PE ทรัสต์ได้มีการมอบหมายให้บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ประเมินมูลค่ากิจการเป้าหมายหรือ

ทรัพย์สินที่ PE ทรัสต์ลงทุน 

• ผู้ให้บริการ นายหน้า นายหน้าค้าหลักทรัพย์ ตัวแทนหรือผู้ได้รับการแต่งตั้งในการให้บริการใดๆ 

รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการเหล่านั้น (แต่ละราย เรียกว่า “ผู้มีส่วนได้เสีย”) อาจเข้ามามี

ส่วนเกี่ยวข้องในการลงทุนหรือกิจกรรมต่างๆของ PE ทรัสต์ หรือของกองทุน 

การกระท าดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งผู้ลงทุนของกองทุนรับทราบและ    

ตกลงยินยอมในการกระท าที่อาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ดังกล่าว และกองทุนไม่สามารถ

รับรองว่าผลตอบแทนจากการลงทนุของ ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ I จะคล้ายหรือเหมือนกับ

ผลตอบแทนของการลงทุนอื่นใดที่ผู้จัดการทรัสต์เป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด หรือท าหน้าที่เป็น

ผู้จัดการทรัสต์ หรือให้ค าแนะน า หรือเป็นที่ปรึกษา หรือให้บริการอื่นใด

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงสูงหรอืซบัซอ้น ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนท าการลงทุน
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• บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จ ากัด (KFIN) และ ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จ ากัด (มหาชน) (BAY) เป็น 

นิติบุคคลแยกจากกัน KFIN มีความเป็นอิสระในการด าเนินงานและการตัดสินใจทางธุรกิจ ในกรณีที่ 

KFIN มีการลงทุนในบริษัทเป้าหมายที่ไปร่วมลงทุน เป็นลูกหนี้ของ BAY หรือมีความเกี่ยวข้องทั้ง

ทางตรงหรือทางอ้อม KFIN ในฐานะผู้จัดการทรัสต์ จะพิจารณาตัดสินใจลงทุนโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ และจะพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์        

การลงทุนของ PE ทรัสต์ มีราคาที่เหมาะสมสอดคล้องกับราคาตลาด รวมถึงการท าธุรกรรม

ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อ PE ทรัสต์ ในสถานการณ์ขณะนั้น

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจัดการ อาจมีการลงทุนในกองทุน KFFVPE-UI โดย

บริษัทจัดการจะมีการควบคุมดูแลการลงทุนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตาม

นโยบายและแนวปฏิบัติการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของพนักงาน (staff dealing rule) นอกจากนี้ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของผู้จัดการทรัสต์ อาจมีการลงทุนในกอง KFFVPE-UI โดย

ผู้จัดการการทรัสต์ จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าหรือผู้ลงทุนเป็นส าคัญ (putting investors 

first)

ในกรณีที่จะมีการท าธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้จัดการทรัสต์และ/หรือบริษัท

จัดการจะค านึงถึงประโยชน์ทีดี่ที่สุดส าหรับผู้ลงทุน หรือจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าในสถานการณ์

ขณะนั้น และเป็นการท าธุรกรรมในลักษณะที่เป็นธรรมเนียมทางการค้าปกติเสมือนเป็นการท าธุรกรรม

กับบุคคลทั่วไปที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ (at arm’s length transactions) โดยการท า

ธุรกรรมดังกล่าวจะปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของอุตสาหกรรมหรือเยี่ยงผู้ประกอบ

วิชาชีพในลักษณะเดียวกันจะพึงกระท า

ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีการก าหนดนโยบาย ระบบงานและมาตรการป้องกนัและจัดการความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ และมีการควบคุมดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัท

จัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย/ระบบงาน/มาตรการ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

18. ด้วยข้อจ ากัด เงื่อนไข หรือสาเหตุอื่นใดทางภาษี ทางกฎหมายหรือกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาจท าให้

ผู้จัดการทรัสต์หรือกิจการที่เก่ียวข้อง มีการจัดต้ังการลงทุนคู่ขนาน (Parallel Vehicle) ด้วยรูปแบบ

ใดๆ ให้แก่ผู้ลงทุนรายใด หรือมีการจัดตั้งวิธีการ โครงสร้าง ลักษณะการเข้าลงทุนด้วยทางเลือกอื่น 

(Alternative Vehicle) นอกเหนือจาก PE ทรัสต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเข้าลงทุนในกิจการ

เป้าหมายเดียวกับ PE ทรัสต์ การลงทุนผ่านวิธีการลงทุนแบบคู่ขนาน (Parallel Vehicle) หรือ        

การลงทุนผ่านวิธีการลงทุนแบบทางเลือกอื่นใด (Alternative Vehicle) นี้ จะถูกควบคุม บริหาร

จัดการโดยผู้จัดการทรัสต์หรือกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามเอกสารการจัดตั้งที่มีใจความหลัก

สอดคล้องกับทรัสต์และสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ผู้จัดการทรัสต์จะจัดสรรผลตอบแทน รายได้ รวมถึง

ค่าใช้จ่าย ภาระผูกพันต่างๆที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของ PE ทรัสต์และการลงทุนคู่ขนาน (Parallel 

Vehicle) และการเข้าลงทุนด้วยทางเลือกอื่น (Alternative Vehicle) ตามสัดส่วนการเข้าลงทุน และ

เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการทรัสต์ ทั้งนี้ กองทุนไม่สามารถรับรองว่าผลตอบแทนจากการลงทุน

ของ ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ I จะคล้ายหรือเหมือนกับผลตอบแทนของการลงทุนแบบ

คู่ขนานหรือทางเลือกอื่น หรือจะมีการจัดสรรการลงทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้อย่างเท่าเทียม

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงสูงหรอืซบัซอ้น ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนท าการลงทุน
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19. สัญญาก่อตั้งทรัสต์อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน

สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยได้

20.บลจ. กรุงศรีในฐานะผู้จัดการกองทุน KFFVPE-UI ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ PE ทรัสต์ 

โดยการพิจารณาเข้าลงทุน หรือถอนการลงทุน การบริหารจัดการในทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งการเลิก PE 

ทรัสต์ จะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการทรัสต์ ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญใน

การลงทุน Private Equity ทั้งนี้ ผู้ลงทุนรับทราบว่า PE ทรัสต์ ไม่รับรองว่าการใช้วิจารณญาณของ

ผู้จัดการทรัสต์ จะส่งผลให้การลงทุนของ PE ทรัสต์ สามารถสร้างผลก าไรได้

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงสูงหรอืซบัซอ้น ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนท าการลงทุน



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือช้ีชวนได้ท่ี  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด โทร 0 2657 5757

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) /ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ค าเตือน

• กองทุนอาจลงทุนในตราสารที ่ม ีอ ันดับความน่าเช ื ่อถ ือต ่ากว ่าอ ันดับท ี ่สามารถลงทุนได้ 

(non-investment grade) และ/หรือที ่ ไม ่ม ีการจัดอันดับความน่าเช ื ่อถือ (unrated) และ/หรือ

หลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้น

จากการไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย

• กองทุนอาจท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ       

บริษัทจัดการ ซ่ึงอาจมีต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมฯ โดยท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง

จากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และในกรณีที่ไม่ได้ท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงฯ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับ     

ผลก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนเงินหรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

• กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และ

อาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนใน

หลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื ่องจากใช้เงินลงทุนในจ านวนที่น้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่า          

การลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง

• เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจ

รับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูล

• ผู้ลงทุนควรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ขาย หรือศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบ       

การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุ ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทนและ

ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง    

ผลการด าเนินงานในอนาคต กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควร       

ขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนท าการลงทุน


