
หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญั Factsheet

ข้อมูล ณ วนัที ่28 เมษายน 2566บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั

กองทุนรวมทรัพยสิ์นทางเลือก/ กองทุนฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
กลุ่มกองทุนรวม : Miscellaneous

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
•
•

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศช่ือ BlackRock Long Term Private Capital, SCSp

(กองทุนหลกั) โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของ NAV
• กองทุนหลกัมีกลยทุธ์การลงทุนในบริษทัท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์โดย

ลงทุนในลกัษณะการเขา้ซ้ือกิจการในบริษทัท่ีมีความมั่นคงแลว้ (Buyout) และเนน้ลงทุนใน
กลุ่มประเทศในแถบทวปีอเมริกาเหนือและยโุรป

• บริษทับริหารจดัการกองทุนหลกั คือ BlackRock Inc.
• กองทุนหลกัอาจเขา้ทาํธุรกรรมการกูย้มืเงิน รวมถึงการจดัหาวงเงินสินเช่ือ หรือการเขา้

รับภาระคํ้าประกนัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ีลงทุน ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
ของกองทุน

• กองทุนไทยจะไม่ทาํการขายหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งยมืมาเพ่ือการส่งมอบ (Short Sale) ธุรกรรม
การขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน (Repurchase Agreement) และการกูย้มื เวน้แต่เป็นการกูย้มืเพ่ือ
การบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมตามท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการจดัการเท่านั้น

• กองทุนไทยอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียนเงิน (Fx hedging) และ/หรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(EPM) โดยข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทัจดัการ ทั้งน้ี จะมีอตัราส่วนการลงทุนเพ่ือ EPM
สูงสุดไม่เกินร้อยละ  5 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน

• กองทุนน้ีมุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคล่ือนไหวตามกองทุนหลกั โดยกองทุนหลกัมุ่งหวงั
ใหเ้งินลงทุนเติบโตในระยะยาวโดยเนน้การร่วมลงทุนในบริษทัท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์(Private Equity) ทั่วโลก

• ป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน

ผลการดาํเนินงานและดชันีช้ีวดัย้อนหลงั 5 ปีปฏทินิ (% ต่อปี) 
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ระดบัความเส่ียง

สูง

เส่ียงสูงมากอย่างมนัียสําคญั
ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก ได้แก่ Private Equity

โดยเฉลีย่ในรอบปีไม่ตํา่กว่า 80% ของ NAV

10 สิงหาคม 2565

ไม่จ่าย

ไม่กาํหนด

ข้อมูลกองทุนรวม
วนัจดทะเบียนกองทุน
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล
อายุกองทุน

ผู้จดัการกองทุนรวม
นาย จาตุรันต์ สอนไว (10 สิงหาคม 2565)
นาย ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกลุ (10 สิงหาคม 2565)

ดชันีช้ีวดั
ไม่มี เน่ืองจากไม่มีดชันีช้ีวดัใดท่ีมีนโยบายการลงทุน
คลา้ยกนัใหส้ามารถเปรียบเทียบไดอ้ยา่งเหมาะสม และ
เป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลกั

คาํเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเ้ป็น

ส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต

www.krungsriasset.com

หนงัสือช้ีชวนฉบบัเตม็

ผูล้งทุนสามารถศึกษาเคร่ืองมือ
บริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง
ไดใ้นหนงัสือช้ีชวนฉบบัเตม็

การเขา้ร่วมต่อตา้นทุจริต: ไดรั้บการรับรองจาก CAC

KFLTPC-UI

กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย กองทุนรวมผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ/กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสูงหรือซบัซอ้น



KFLTPC-UI
ผลการดาํเนินงานย้อนหลงัแบบปักหมุด (% ต่อปี)

YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี *
กองทุน 8.68 8.08 N/A N/A
ดชันีช้ีวดั N/A N/A N/A N/A
ค่าเฉลีย่ในกลุ่มเดยีวกนั N/A N/A N/A N/A
ความผนัผวนกองทุน 0.00 0.00 N/A N/A

3 ปี * 5 ปี * 10 ปี * ตัง้แต่จดัตัง้
กองทุน N/A N/A N/A 8.68
ดชันีช้ีวดั N/A N/A N/A N/A
ค่าเฉลีย่ในกลุ่มเดยีวกนั N/A N/A N/A N/A
ความผนัผวนกองทุน N/A N/A N/A 9.66

* ผลตอบแทนท่ีมีอายเุกินหน่ึงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
ค่าเฉล่ียในกลุ่มเดียวกนัตามกลุ่ม Miscellaneous

การซ้ือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วนัทาํการซ้ือ:
สามารถซ้ือหน่วยลงทุนได้เป็นรายไตรมาส
ตามตารางกาํหนดการ

วนัทาํการขายคืน:  ปีละ 1 คร้ัง ทุกวนัที ่30 มถุินายน
โดยส่งคาํส่ังขายคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วนั
ตามตารางกาํหนดการ

เวลาทาํการ:  08:30 น. - 15:30 น. เวลาทาํการ:  08:30 น. - 15:30 น.
การซ้ือคร้ังแรกขัน้ตํา่:  1,000,000 บาท การขายคืนขัน้ตํา่:  500 บาท หรือ 50 หน่วย
การซ้ือคร้ังถดัไปขัน้ตํา่:  500 บาท ยอดคงเหลือขัน้ตํา่:  50 หน่วย
 ระยะเวลาการรับเงนิค่าขายคืน:  ภายใน 77 วนั

นับถดัจากวนัทาํรายการโดยไม่นับรวมวนัหยุด
ต่างประเทศ
และไม่นับรวมระยะเวลาการส่งคาํส่ังขายคืน
หน่วยลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 50
วนัโดยประมาณก่อนถงึวนัทีท่าํรายการขายคืน

หมายเหตุ
- วนัทาํการขายคืน: ปีละ 1 คร้ัง ทุกวนัท่ี 30 มิถุนายน โดยผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีความประสงคจ์ะสั่ง

ขายคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งส่งคาํสั่งขายคืนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 45 วนัตามปฏิทินก่อนวนัท่ี 30
มิถุนายน ทั้งน้ี หากรายการไถ่ถอนไม่ไดถู้กนาํไปดาํเนินการทั้งหมด กองทุนหลกัจะนาํไป
ดาํเนินการในไตรมาสถดัๆ ไปในรอบปีบญัชีของกองทุนหลกัโดยอตัโนมติั

- บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงวนัทาํการซ้ือหน่วยลงทุน วนัทาํการขายคืนหน่วย
ลงทุน และระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนในภายหลงัได ้โดยข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทัจดัการ
เช่น ในกรณีท่ีกองทุนหลกัมีการเปล่ียนแปลงวนัและ/หรือเวลาทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน หรือ
เปล่ียนแปลงรอบระยะเวลาในการเปิดรับคาํสั่งซ้ือ และ/หรือคาํสั่งขายหน่วยลงทุนในอนาคต
เป็นตน้ โดยบริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเกบ็จากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกนิ เกบ็จริง
การจดัการ 2.1400 1.0700
รวมค่าใช้จ่าย 4.6545 1.2626

N/A
N/A

0.00 %
0.00 %

N/A
0.00 %

N/A

ข้อมูลเชิงสถติิ
Maximum Drawdown
Recovering Period
FX Hedging
อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน
Sharpe Ratio
Alpha
Beta

สัดส่วนประเภททรัพย์สินทีล่งทุน (% NAV)
Blackrock Long Term Private Capital,
SCSp

90.37

ทรัพยสิ์นอ่ืน 12.99
หน้ีสินอ่ืน -3.37



KFLTPC-UI
ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเกบ็จากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกนิ เกบ็จริง
การขาย 2.00 -

 ตํ่ากวา่ 50 ลา้นบาท - 2.00
 50 ลา้นบาทข้ึนไป แต่ตํ่ากวา่ 100 ลา้นบาท - 1.75
 100 ลา้นบาทข้ึนไป - 1.50

การรับซ้ือคืน 2.00 ไม่เรียกเกบ็

การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเข้า 2.00 เท่าค่าธรรมเนียมการขาย

การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก 2.00 ไม่เรียกเกบ็

การโอนหน่วย 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย

หมายเหตุ
- ค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแลว้
- บริษทัจดัการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จริงเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์

หรือค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ

ทรัพย์สินทีล่งทุน 5 อนัดบัแรก
Holding % NAV

Authentic Brands Group 44.00
Creed 22.00
Summit Companies 17.00
Transaction Data Systems 8.00
Heywood 3.00

ข ้อมูลกองทุนหลัก ณ ไตรมาส 4/2565

ISIN code : -
Bloomberg code : -

การลงทุนในกองทุนอ่ืนเกนิกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ช่ือกอง : BlackRock Long Term Private Capital,
SCSp



KFLTPC-UI
คาํอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นตผ์ลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั (หรือตั้งแต่จดัตั้งกองทุนกรณีท่ียงัไม่ครบ 5 ปี) โดยวดัจากระดบั NAV ต่อหน่วยท่ีจุดสูงสุด
ไปจนถึงจุดต่ ําสุดในช่วงท่ี   NAV   ต่อหน่วยปรับตวัลดลง  ค่า  Maximum   Drawdown  เป็นขอ้มูลท่ีช่วยใหท้ราบถึงความเส่ียงท่ีอาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering    Period  ระยะเวลาการฟ้ื นตวั เพ่ือเป็นขอ้มูลใหผู้ล้งทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาท่ีฟ้ื นกลบัมาท่ีเงินทุนเร่ิมตน้ใชร้ะยะเวลานานเท่าใด
FX   Hedging   เปอร์เซ็นตข์องการลงทุนในสกลุเงินต่างประเทศท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน
อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน ความถ่ีของการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึง โดยคาํนวณจากมูลค่าท่ีต่ ํากวา่ระหวา่งผลรวมของมูลค่าการซ้ือหลกัทรัพยก์บั
ผลรวมของมูลค่าการขายหลกัทรัพยข์องกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารดว้ยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกนั  กองทุนรวมท่ีมีค่า  portfolio turnover  สูง
บ่งช้ีถึงการซ้ือขายหลกัทรัพยบ่์อยคร้ังของผูจ้ดัการกองทุนและทาํใหมี้ตน้ทุนการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์สูง     จึงตอ้งพิจารณเปรียบเทียบกบัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมเพ่ือประเมิน
ความคุ้มค่าของการซ้ือขายหลกัทรัพยด์งักล่าว
Sharpe   Ratio     อตัราส่วนระหวา่งผลตอบแทนส่วนเพ่ิมของกองทุนรวมเปรียบเทียบกบัความเส่ียงจากการลงทุน   โดยคาํนวณจากผลต่างระหวา่งอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมกบั
อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง   (risk-free rate)   เปรียบเทียบกบัค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (standard deviation)  ของกองทุนรวม  ค่า  Sharpe  Ratio  สะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนท่ี
กองทุนรวมควรไดรั้บเพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยกบัความเส่ียงท่ีกองทุนรวมรับมา  โดยกองทุนรวมท่ีมีค่า  Sharpe  Ratio  สูงกวา่จะเป็นกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการลงทุนท่ีดีกวา่
เน่ืองจากไดรั้บผลตอบแทนส่วนเพ่ิมท่ีสูงกวา่ภายใตร้ะดบัความเส่ียงเดียวกนั
Alpha  ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเม่ือเปรียบเทียบกบัดชันีช้ีวดั (benchmark) โดยค่า Alpha ท่ีสูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนไดสู้งกวา่ดชันีช้ีวดั ซ่ึงเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผูจ้ดัการกองทุนในการคดัเลือกหรือหาจงัหวะเขา้ลงทุนในหลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม
Beta      ระดบัและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นพอร์ตการลงทุน   โดยเปรียบเทียบกบัอตัราการเปล่ียนแปลงของตลาด    Beta    นอ้ยกวา่   1   แสดงวา่
หลกัทรัพยใ์นพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนนอ้ยกวา่การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยข์องตลาด Beta มากกวา่ 1 แสดงวา่ หลกัทรัพย์
ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนมากกวา่การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยข์องตลาด
Tracking   Error  อตัราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดชันีช้ีวดั  โดยหาก  tracking error  ต่ ํา  หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้
ใกลเ้คียงกบัดชันีช้ีวดั   กองทุนรวมท่ีมีค่า   tracking   error   สูง   จะมีอตัราผลตอบแทนโดยเฉล่ียห่างจากดชันีช้ีวดัมากข้ึน
Yield   to   Maturity   อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ีโดยถือจนครบกาํหนดอาย ุ  ซ่ึงคาํนวณจากดอกเบ้ียท่ีจะไดรั้บในอนาคตตลอดอายตุราสารและเงินตน้ท่ีจะไดรั้บคืน
นาํมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั   โดยใชว้ดัอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ี   คาํนวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน้ ําหนกัของ    Yield  to  Maturity    ของตราสารหน้ีแต่ละตวัท่ีกองทุนมี
การลงทุน  และเน่ืองจาก Yield  to  Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นตต่์อปี จึงสามารถนาํไปใชเ้ปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนระหวา่งกองทุนรวมตราสารหน้ีท่ีมีนโยบายถือครอง
ตราสารหน้ีจนครบกาํหนดอายแุละมีลกัษณะการลงทุนท่ีใกลเ้คียงกนัได้

บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั
ท่ีอยู ่898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินีเขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330
โทรศพัท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777

เวบ็ไซต:์ www.krungsriasset.com



ประกาศ 
วันท าการซือ้/ขายคนืหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFLTPC-UI) 
ส าหรับรอบปี พ.ศ. 2566 

• วันท าการซือ้หน่วยลงทนุ 

รอบที ่ วันทีเ่ปิดรับการส่งค าสั่งซือ้ 
หน่วยลงทุน (ภายใน 15.30 น.)  

วันทีท่ ารายการซือ้หน่วย
ลงทนุ (Trade Date) 

วันทีท่ าการค านวณ 
ราคาหน่วยลงทุน 

1* 9 มกราคม - 9 กมุภาพนัธ ์2566 31 มีนาคม 2566 1 มิถนุายน 2566 

2** 11 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2566 30 มิถนุายน 2566 31 สิงหาคม 2566 

*  บรษิัทจดัการไดปิ้ดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 20 มกราคม 2566 เป็นตน้ไป  
**  บรษิัทจดัการไดปิ้ดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 26 เมษายน 2566 เป็นตน้ไป 

• วันท าการขายคืนหน่วยลงทนุ 

รอบที ่ วันทีเ่ปิดรับการส่งค าสั่งขายคนื
หน่วยลงทุนลว่งหน้า  
(ภายใน 15.30 น.) 

วันทีท่ ารายการ 
 ขายคืนหน่วยลงทนุ 

(Trade Date) 

วันทีท่ าการค านวณ
ราคาหน่วยลงทุน 

วันทีไ่ด้รับเงนิ 
ค่าขายคนืหน่วย

ลงทนุ 

1 1 มีนาคม - 11 พฤษภาคม 2566 30 มิถนุายน 2566 31 สิงหาคม 2566 15 กนัยายน 2566 

2*** - 29 กนัยายน 2566 1 ธันวาคม 2566 18 ธันวาคม 2566  

3*** - 29 ธันวาคม 2566 4 มีนาคม 2567 18 มีนาคม 2567 

***  วนัท าการขายคืนส าหรบัรอบที่ 2,3 ส าหรบัรองรบัรายการที่ขายคืนไดไ้ม่หมดในรอบแรก โดยกองทุนไม่ไดเ้ปิดรบั
ค าสั่งขายคืนจากผูถื้อหน่วยลงทนุเพิ่มในรอบการท ารายการดงักล่าว 

หมายเหตุ:  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงวนัท าการซือ้หน่วยลงทนุ วนัท าการขายคืนหน่วยลงทนุ และ
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืนในภายหลงัได ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ เช่น ในกรณีที่กองทนุหลกัมีการ
เปล่ียนแปลงวนัและ/หรือเวลาท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรือเปล่ียนแปลงรอบระยะเวลาในการเปิดรบัค าสั่งซือ้ และ/
หรือค าสั่งขายหน่วยลงทุนในอนาคต เป็นตน้ โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัท
จดัการ 




