
กองทุนเปิดกรุงศรี

ไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

(KFLTPC-UI)

เสนอขายครั้งแรก: 25 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2565

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย กองทุนรวมส าหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่าน้ัน กองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงสงูหรือซับซ้อน

กองทุนน้ีไม่ถูกจ ากัดความเสีย่งด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมท่ัวไป 

จึงเหมาะกับผู้ลงทุนท่ีรับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่าน้ัน

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงสูงหรอืซบัซอ้น ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนท าการลงทุน

ลงทุนครั้งแรก: 1,000,000 บาท

ครั้งต่อไป: 500 บาท
ระดับความเสีย่ง: 8+

 ลงทุนในกองทุนหลัก Blackrock Long Term Private Capital

 เน ้นการลงทุนในบร ิษ ัทท ี ่ ไม ่ ได ้จดทะเบ ียนในตลาด (Private equity)

จากหลากหลายอุตสาหกรรม  โดยเฟ้นหาบริษัทที่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง

 กลยุทธ์การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ (Active ownership)         

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างมูลค่าของธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

 เสริมความแข็งแกร่งด้วยทีมงานของ Blackrock และพันธมิตรผู้เช่ียวชาญ

โอกาสเข้าถึงการลงทุนใน Private equity คุณภาพสูง เปี่ยมด้วยศักยภาพเติบโต

กรอบกลยุทธ์การลงทุน

การคัดเลือกบริษัทเพื่อเข้าลงทุน:

▪ ค้นหาบริษัทที่มีคุณภาพสูงในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่    

คาดว่าจะให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม ่าเสมอ

• เลือกบริษัทที่เข้าลงทุนจากแหล่งต่างๆที่เจ้าของหรือ

ผู้บริหารมีเป้าหมายในระยะยาวสอดคล้องกับกองทุน

ขนาดธุรกิจและรูปแบบการลงทุน:

▪ เน้นการลงทุนโดยตรงในบริษัทต่างๆ ซึ ่งมีมูลค่า

ระหว่าง 500 ล้าน ถึง 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

• เน้นการเข้าไปมีอ านาจควบคุมหรือร่วมควบคุมจาก

การถือหุ้นของบริษัท เพื่อช่วยปรับปรุงธุรกิจให้ดีขึ้น

ภูมิภาคที่ลงทุน:

▪ สามารถลงทุนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก แต่โดยหลักจะ

เน้นที่ทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป

อุตสาหกรรมที่เน้นลงทุน:

▪ Consumer, Financial Services, Technology-Media 

and Telecom (“TMT”), Healthcare, Industrials และ

Business Services 

ประวัติผลตอบแทนท่ีโดดเด่น

Net MOIC        1.5x

Net IRR 37%

แหล่งข้อมูล: BlackRock LTPC • ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 65 •
ผลตอบแทนตัง้แตจ่ดัตัง้กองทุนในเดือนมี.ค. 62 • ตัวเลขมีการปัดเศษ

Fund size $5,433 million 

เกี่ยวกับกองทุนหลกั

ประเภทของกองทุน:

กองทุนหุ้นส่วน ที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบ Special 

Limited Partnership ตามกฎหมายของประเทศ

ลักเซมเบิร์ก 

วันที่จัดตั้งกองทุน: 30 มีนาคม 2562

หุ้นส่วนแบบไม่จ ากัด

ความรับผิด 

(General partner):

Long Term Private Capital GP S.à r.l. 

(ท าหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานและ          

การบริหารจัดการกองทุน)

ผู้จัดการกองทุน

ทรัพย์สินทางเลือก 

(AIFM) :

BlackRock Fund Managers Limited 

(ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารพอร์ตการลงทุน

ของกองทุน และบริหารความเส่ียง)



ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงสูงหรอืซบัซอ้น ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนท าการลงทุน

พอร์ตการลงทุนในปัจจุบันของกองทุนหลัก

แหล่งข้อมูล: BlackRock LTPC • มูลค่าเงินลงทุนแสดงในรูปสกุลเงินดอลลาร์ • ข้อมูลพอร์ตการลงทุนท้ังหมดในกองทุน ณ 31 มี.ค. 65 •           

การอ้างอิงถึงชื่อบริษัทในเอกสารฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายกลยุทธ์การลงทุน ซึ่งไม่ควรน าไปใช้เป็นค าแนะน าส าหรับการลงทุน

รายบริษัท

โครงสร้างค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก

ผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก

ตัวชี้วัด Q4’19 Q1’20 Q2’20 Q3’20 Q4’20 Q1’21 Q2’21 Q3’21 Q4’21 Q1’22

Net IRR 35.15% 1.61% 8.83% 17.71% 22.64% 23.75% 46.75% 42.04% 46.33% 37.01%

Net MOIC 1.10x 1.01x 1.06x 1.15x 1.25x 1.34x 1.57x 1.64x 1.53x 1.52x

แหล่งข้อมูล: BlackRock LTPC • ข้อมูล ณ มี.ค. 65 • ผลการด าเนินงานท่ีแสดงเป็นผลการด าเนินงานของกองทุนหลกั ซ่ึงไม่ได้เป็นไปตาม

มาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน• IRR เป็นผลตอบแทนตัง้แตจ่ดัตัง้กองทุน 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ 

(Management fee):
• ไม่เกิน 0.85% ต่อปี ของ NAV โดยจะเรียกเก็บเปน็รายไตรมาส 

2. ค่าธรรมเนียมจาก

ผลการด าเนินงาน 

(Performance Fee):

• 10% ต่อปี ของมูลค่า NAV ที่เปลี่ยนแปลงระหว่างป ี

• จะเรียกเก็บก็ต่อเม่ือกองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนไดส้งูกว่าเกณฑ์ที่ 6% 

• การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจะใช้วิธีการออกหน่วยลงทุนให้กับผูจ้ดัการกองทุน โดยผู้จัดการ

กองทุนจะจัดสรร 25% ของค่าธรรมเนียมสะสมเพือ่ออกเปน็หน่วยลงทุนกลบัไปเข้ายังกองทุน 

ในขณะที่ 75% ที่เหลือจะยังคงไว้ในบญัชีส ารองส าหรบัการค านวณในรอบปบีญัชีถัดไป 

3. ค่าธรรมเนียมการลงทุน

เพื่อสภาพคลอ่ง 

(Liquid investment fee):

• ไม่เกิน 0.025% ต่อปี โดยจะเรียกเก็บเปน็รายไตรมาส

4. ค่าใช้จ่ายในการปฎิบติังาน 

(Operating expense):

• ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบติังาน ซ่ึงจะถูกจัดสรรในค่าใช้จา่ยประจ าป ีโดยจะเรียกเก็บตาม

สัดส่วนของเงินลงทุนที่อ้างอิงจากจ านวนหน่วยลงทุนที่ถือครองในช่วงเริ่มต้นปงีบการเงิน 

ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายในการปฎิบติังานอาจมีการเปลีย่นแปลงและไม่สามารถคาดการณ์ได้ลว่งหน้า

แหล่งข้อมูล: BlackRock LTPC •  กองทุนหลักอาจเพิ่มเตมิหรือเปลีย่นแปลงการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ของกองทุนได้



ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงสูงหรอืซบัซอ้น ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนท าการลงทุน

ปฏิทินการท ารายการกองทุน KFLTPC-UI

ปฎิทินการท ารายการซื้อส าหรับรอบปี 2565

รอบที่
วันที่เปิดรับการสง่ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

(ภายใน 15.30 น.)

วันที่ท ารายการซ้ือหน่วยลงทุน

(Trade Date)

วันที่ท าการค านวณ

ราคาหน่วยลงทุน

1 25 ก.ค. 65 – 8 ส.ค. 65 (IPO) ตามวันที่ลูกค้าท ารายการ ตามวันที่ลูกค้าท ารายการ

2 14 ต.ค. 65 – 11 พ.ย. 65 30 ธ.ค. 65 3 มี.ค. 66

ปฎิทินการท ารายการขายคืนส าหรับรอบปี 2566 

รอบที่

วันที่เปิดรับการสง่ค าสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า 

(ภายใน 15.30 น.)

วันที่ท ารายการ

ขายคืนหน่วยลงทุน 

(Trade Date)

วันที่ท าการค านวณ

ราคาหน่วยลงทุน

วันที่ได้รับเงิน

ค่าขายคืนหน่วยลงทุน

1 1 มี.ค. – 11 พ.ค. 66 30 มิ.ย. 66 31 ส.ค. 66 15 ก.ย. 66

2 - 29 ก.ย. 66 1 ธ.ค. 66 18 ธ.ค. 66 

3 - 29 ธ.ค. 66 4 มี.ค. 67 18 มี.ค. 67

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงก าหนดการดังกล่าวในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น ในกรณีที่

กองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงวันและ/หรือเวลาท าการซื้อขายหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไว้

บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ • วันท าการขายคืนส าหรับรอบที่ 2 และ 3 ส าหรับรองรับรายการที่ขายคืนได้ไม่หมดในรอบแรก โดยกองทุน

ไม่ได้เปิดรับค าสั่งขายคืนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพิ่มในรอบการท ารายการดังกล่าว

โครงสร้างกองทุน

ข้อมูลกองทุน KFLTPC-UI



ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงสูงหรอืซบัซอ้น ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนท าการลงทุน

รายละเอียดกองทุน

รายละเอียด กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปติอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายยอ่ย (KFLTPC-UI)

นโยบายการลงทุน

• ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ BlackRock Long Term Private Capital, SCSp 

(กองทุนหลัก) ซ่ึงบริหารจัดการโดยบริษัท BlackRock, Inc. โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

• กองทุนหลักจะลงทุนใน Private Equity และมีกลยุทธ์การลงทุนโดยตรงในหุ้นของบริษัทต่าง ๆ ที่มีมูลค่า

ระหว่าง 500 ล้านถึง 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยการเข้าไปมีอ านาจควบคุมหรือร่วมควบคุมใน

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทเหล่าน้ีเป็นหลัก 

• กองทุนไทยจะไม่ท าการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (Short Sale) ธุรกรรมการขายโดยมี

สัญญาซื้อคืน (Repurchase Agreement) และการกู้ยืม เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเพื่อการบริหารสภาพคล่อง

ของกองทุนรวมตามท่ีก าหนดไว้ในโครงการจัดการเท่าน้ัน

• กองทุนไทยอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน 

และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM) โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ 

จะมีอัตราส่วนการลงทุนเพื่อ EPM สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

• กองทุนน้ีมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้เงินลงทุนเติบโตใน

ระยะยาวโดยเน้นการร่วมลงทุนในบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) ท่ัวโลก

ระดับความเสี่ยงกองทุน ระดับ 8+

มูลค่าเงินลงทุนข้ันต ่า ซ้ือคร้ังแรก 1 ล้านบาท, คร้ังถัดไป 500 บาท

มูลค่าขายคนืข้ันต ่า 500 บาท

นโยบายการจ่ายเงินปนัผล ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายปอ้งกันความเสี่ยง

อัตราแลกเปลี่ยน

ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่นตามดุลยพนิิจของผู้จัดการกองทุน 

โดยปกติกองทุนจะป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นเฉลีย่ร้อยละ 80 ของมูลคา่เงินลงทุนในตา่งประเทศ

นักลงทุนเป้าหมาย

◼ ผู้ลงทุนท่ีมีความเข้าใจในลักษณะท่ีส าคัญ ความเสี่ยง และผลตอบแทนของ private equity เป็นอย่างดี และ

สามารถรับความผันผวนของราคาของหน่วย private equity ที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 

หรือลดลงต ่ากว่ามูลค่าท่ีลงทุนและท าให้ขาดทุนได้

◼ ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์เท่าน้ัน

นักลงทุนที่ไม่เหมาะสม ผู้ลงทุนท่ีเน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

วันท าการซื้อ

IPO: ระหว่างวันท่ี 25 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2565

หลังช่วง IPO: ผู้ลงทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนได้เป็นรายไตรมาส โดยอ้างอิงตามประกาศวันท าการซื้อขาย

หน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด

วันท าการขายคนื

ปีละ 1 คร้ัง ทุกวันท่ี 30 มิถุนายน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องส่ง

ค าสั่งขายคืนลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 50 วันตามปฏิทินก่อนวันท่ี 30 มิถุนายน ท้ังน้ี หากรายการไถ่ถอนไม่ได้ถกู

น าไปด าเนินการท้ังหมด กองทุนหลักจะน าไปด าเนินการในไตรมาสถัดๆ ไปในรอบปีบัญชีของกองทุนหลักโดย

อัตโนมัติ (โปรดอ้างอิงตามประกาศวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด)

ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็

จากกองทุน (% ของมูลค่า

หน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ :      ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง: 1.0700%)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :      ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0321%)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน           :      ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)

ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็

จากผู้ลงทุน

(% ของยอดเงินลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย หรือ สับเปลี่ยนเข้า : ไม่เกิน 2.00% (อัตราท่ีเรียกเก็บจริง คือ

- ต ่ากว่า 50 ล้านบาท :  2.00%

- 50 ล้านบาทข้ึนไป แต่ต ่ากว่า 100 ล้านบาท :  1.75%

- ตั้งแต่ 100 ล้านบาทข้ึนไป : 1.50%

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน หรือ สับเปลี่ยนออก : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)

กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี ่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ ่งอาจท าให้      

ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/

หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว



ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงสูงหรอืซบัซอ้น ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนท าการลงทุน

โปรโมชั่นพิเศษ

เม่ือลงทุนทุกๆ 1,000,000 บาทในกองทุนเปิด

กรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFLTPC-UI)

ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2565

รับเพิ่ม หน่วยลงทุนกองทุน KFCASH-A มูลค่า 2,000 บาท

รายละเอียดและเงื่อนไข 

1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะยอดเงินลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุน     

รายย่อย (KFLTPC-UI) ในช่วงการเสนอขายครั ้งแรกเท่านั ้น โดยยอดเงินลงทุนสุทธิหมายถึง ยอดซื้อและ/หรือ

สับเปลี่ยนเข้า หักออกด้วย ยอดขายคืนและ/หรือสับเปลี่ยนออก

2. บริษัทฯจะพิจารณายอดเงินลงทุนจากแต่ละบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีหน่วยลงทุนกับ

บริษัทฯมากกว่า 1 บัญชี บริษัทฯจะไม่น าหน่วยลงทุนของแต่ละบัญชีไปค านวณรวมเพื่อรับสิทธิส่งเสริมการขายนี้ 

3. ยอดรวมการลงทุนที่ต ่ากว่า 1,000,000 บาท จะไม่ถูกน ามาค านวณเพื่อรับหน่วยลงทุนกองทุนตามรายการส่งเสริม

การขายนี้

4. บริษัทฯจะจัดสรรและโอนหน่วยลงทุนกองทุน KFCASH-A ให้แก่ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้

ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2565 โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุน KFCASH-A จะถูกค านวณจากราคาหน่วยลงทุน

ในวันท่ีท าการโอนหน่วยให้แก่ผู้ลงทุน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกองทุน KFCASH-A หรือกองทุนอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า มีการใช้ครื่

องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง (LMTs) ในช่วงเวลาข้างต้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการจัดสรร

หน่วยให้ภายหลังจากการเลิกใช้เครื่องมือฯดังกล่าวแล้ว

5. การซื้อหน่วยลงทุนผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน, ผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และผ่านตัวแทนขายแบบไม่

เปิดเผยรายชื่อ (omnibus account) จะไม่ถูกน ามารวมในรายการส่งเสริมการขายนี้ 

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการรับหน่วยลงทุน กองทุน KFCASH-A เป็นอย่างอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า 

รวมถึงเงื่อนไขข้อก าหนดของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ

บริษัทฯ

7. ค่าใช้จ่ายในรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น โดยไม่เกี่ยวข้องหรือเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่าย

กองทุนแต่อย่างใด



ค าเตือนส าคัญ 

1. กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“กองทุนไทย”) เน้นลงทุนใน

กองทุนหลักชื่อ BlackRock Long Term Private Capital, SCSp ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัท

ที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) ทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในกลุ่มประเทศใน

แถบทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตก โดยไม่จ ากัดอัตราส่วน ซึ่งมีความแตกต่างและมีความเสี่ยง

มากกว่ากองทุนรวมทั่วไป อีกทั้งมีสภาพคล่องต ่า ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินต้นหรือไม่ได้รับผลตอบแทน

ตามที่คาดหวัง กองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจในหลักทรัพย์ประเภทนี้เป็นอย่างดี และ

สามารถรับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น

2. กองทุนหลักจัดตั้งในลักษณะหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิดแบบพิเศษ (Special Limited Partnership) และ

ถูกจัดเป็นกองทุนประเภททรัพย์สินทางเลือกภายใต้เกณฑ์ Alternative Investment Fund Managers 

Directive (AIFMD) ของประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งไม่มีการก ากับดูแลเพื่อคุ้มครองนักลงทุนรายย่อย 

กองทุนนี้จึงเหมาะส าหรับนักลงทุนรายใหญ่ นักลงทุนสถาบันเท่านั้น

3. กองทุนหลักเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ จึงไม่มีประวัติผลการด าเนินงานในอดีตเพื่อให้ผู้สนใจลงทุน

น ามาใช้ประเมินผลด าเนินงานในอนาคตได้ แม้ว่าผู้จัดการการลงทุนจะเคยมีประสบการณ์ในการบริหาร

กองทุนต่าง ๆ มาก่อน แต่กองทุนหลักมีพอร์ตการลงทุนที่ไม่เหมือนกัน และมีกลยุทธ์การลงทุนที่

แตกต่างจากกองทุนอื่น ๆ ที่เคยลงทุนเป็นอย่างมาก ดังนั้น ผลการด าเนินงานของกองทุนหลักจึงไม่มี

ความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานของกองทุนอื ่น ๆ ที ่ผู ้จ ัดการการลงทุนเคยบริหารจัดการ       

กองทุนหลักลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพสูงในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

อย่างสม ่าเสมอ โดยจะพิจารณาเลือกบริษทัทีเ่ข้าลงทุนจากแหล่งตา่งๆ ซึ่งรวมถึงธุรกิจแบบครอบครัวที่

ต้องการผู้ร่วมลงทุนในระยะยาวมากกว่าเจ้าของเงินทุนที่เน้นการเร่งสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจ 

กองทุนที่ลงทุนในบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity Funds) ที่ก าลังจะยกเลิกการลงทุนใน 

Portfolio Companies ที่มีรายได้จากการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ บริษัทที่ต้องการขายหุ้นทั้งหมด

หรือบางส่วนในบริษัทย่อยที่มีผลก าไรดี และเข้าลงทุนส่วนน้อยในบริษัทที่ต้องการเงินทุนระยะยาวจากผู้

ลงทุนที่มีประสบการณ์และเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนเข้าถือหุ้นส่วนน้อยด้วยการเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่ากรณี

ปกติ กลยุทธ์การลงทุนนี้มีความยากล าบากในการก าหนดบริษัทที่เหมาะสมต่อการลงทุน (Difficulty 

of Locating Suitable Investment) กองทุนหลักจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีจ านวนบริษัทที่

เหมาะสมต่อการลงทุนมากเพียงพอส าหรับให้กองทุนหลักน าเงินร่วมลงทุนทั้งหมดไปลงทุนเพื่อบรรลุ

วัตถุประสงค์ในการลงทุนที่ตั้งไว้ หรือรับประกันว่ากองทุนหลักจะประสบผลส าเร็จจากการลงทุนใน

บริษัทเหล่านี้ โดยทั่วไปจ านวนบริษัทที่เหมาะสมต่อการลงทุนจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด และในบางกรณีก็

ขึ้นอยู่กับภาวการณ์ด้านกฎระเบียบหรือการเมืองในขณะนั้น

4. กองทุนหลักอาจไม่สามารถก าหนดหรือได้มาซึ่งบริษัทที่จะลงทุนในจ านวนที่เหมาะสม สืบเนื่องจาก

เป้าหมายของขนาดบริษัทที่ต้องการลงทุนที่ก าหนดไว้ที่ระหว่าง 500 ถึง 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ท าให้การลงทุนของกองทุนหลักมีการกระจายประเภทของทรัพย์สินและมีสภาพคล่องน้อยกว่าการ

ลงทุนทั่วไป อีกทั้ง กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในภูมิภาคอเมริกาเหนือและยุโรป และอาจลงทุน       

กระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ดังนั้น ผลการด าเนินงานจึงอาจผันผวนมากกว่า

กองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุน ผู ้ลงทุนจึงควรพิจารณาความเสี่ยงและการกระจาย     

ความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง 

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงสูงหรอืซบัซอ้น ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนท าการลงทุน



ค าเตือนส าคัญ (ต่อ) 

5. กองทุนหลักอาจซื้อหลักทรัพย์ที ่ถูกก าหนดด้วยข้อกฎหมายหรือข้อจ ากัดใดๆ ในการโอน หรือ

หลักทรัพย์ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องรองรับ ดังนั้น กองทุนหลักอาจไม่สามารถขายหลักทรัพย์

เหล่านี ้เพื ่อเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายในระยะเวลาที ่ต้องการ นอกจากนี้ ราคาตลาด (ถ้ามี) ของ

หลักทรัพย์เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะผันผวนมากกว่า และกองทุนหลักอาจไม่สามารถขายหลักทรัพย์เหล่านี้

ในราคาที่เชื่อว่าเป็นราคายุติธรรมได้ในเวลาที่ต้องการขาย แม้ว่าผู้จัดการกองทุนหลักจะคาดหวังว่า

หุ้นของบริษัทที่ลงทุนจะสามารถสร้างรายได้ประจ าให้กับกองทุนหลักได้ แต่ผลตอบแทนจากเงินลงทุน

และการรับรู้ก าไร (ถ้ามี) จากการลงทุน จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการขายหรือ Refinance หุ้นของบริษัท

เหล่านั้น แม้ว่ากองทุนหลักจะขายหุ้นของบริษัทที่ลงทุนเมื่อใดก็ได้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วการขายหุ้นจะใช้

เวลาหลายปีหลังจากที ่ เร ิ ่มลงทุน การลงทุนในกองทุนนี ้จ ึงเหมาะกับผู ้ลงทุนที ่ม ีความรู ้และ

ประสบการณ์ในการลงทุนที่ไม่มีความจ าเป็นต้องพ่ึงพาการลงทุนมีสภาพคล่อง 

นอกจากนั้น กองทุนหลักยังอาจจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือ

ที่มีการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ ท าให้หลักทรัพย์เหล่านี้มีสภาพคล่องต ่ากว่าหลักทรัพย์ที่มี     

การซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งบริษัทผู ้ออกหลักทรัพย์ที ่ไม่มีการซื้อขายเป็นการทั ่วไป              

ไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการคุ้มครองผู้ลงทุนเช่นเดียวกับ

กรณีของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

6. กองทุนหลักมีการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งไม่มีมูลค่าตลาดที่สามารถประเมินได้

ในทันที ในกรณีเช่นนี้ ผู้จัดการกองทุนหลักจะก าหนดมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของหลักทรัพย์และ

ทรัพย์สินเหล่านี้ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างสมเหตุผล ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ และอาจมี    

การใช้โมเดลในการค านวณราคา (Pricing Model) ที่พัฒนาขึ้นเป็นการภายใน ดังนั้น การประเมิน

มูลค่าของหลักทรัพย์และทรัพย์สินใดๆที่ไม่มีสภาพคล่อง โดยเนื้อแท้แล้วจึงขึ้นอยู่กับความเห็นส่วน

บุคคล และมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการที่ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าหรือที่ใช้ในการสร้างโมเดล

ส าหรับการค านวณราคาอาจไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาด และไม่สามารถรับประกันได้ว่ามูลค่าที่

ก าหนดขึ้นจะเป็นมูลค่าที่แท้จริงที่กองทุนหลักจะได้รับเมื่อมีการจ าหน่ายหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่

ลงทุนไว้

7. กองทุน KFLTPC-UI มีสภาพคล่องจ ากัด เนื่องจากเป็นกองทุนที่ไม่เปิดให้ซื้อขายได้ทุกวันแบบกองทุน

เปิดทั่วไป โดยกองทุนมีการเสนอขายปีละ 4 ครั้งและอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปีขึ้นกับสภาพแวดล้อม

การลงทุนในแต่ละขณะของกองทุนหลัก และการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท าได้ปีละครั้ง หรืออาจรับซื้อคืน

ในจ านวนที่น้อยกว่าที่ผู้ถือหน่วยประสงค์หรืออาจไม่รับซื้อคืนเลยในบางปี โดยขึ้นกับดุลยพินิจของ

กองทุนหลัก ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจก่อนการลงทุนว่าสิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุนมีข้อจ ากัด

อย่างมีนัยส าคัญ และไม่มีการรับประกันว่ากองทุนหลักจะสามารถด าเนินการตามค าสั่งขายคืนหน่วย

ลงทุนได้

8. กองทุน KFLTPC-UI และกองทุนหลักไม่มีก าหนดอายุโครงการ แต่กองทุน KFLTPC-UI อาจเลิก

โครงการกองทุนหากกองทุนหลักเลิกโครงการเมื ่อมีเหตุการณ์ LP Termination Event หรือ 

Dissolution Event เกิดขึ้น แม้จะมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น หุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด (General 

Partner) หรือผู้แทนผู้ลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง อาจก าหนดให้กองทุนหลักยังคงถือทรัพย์สินที่ลงทุน

บางส่วนหรือทั้งหมดต่อไปเป็นเวลาอย่างน้อยครบรอบ 5 ปีของการจัดตั้งกองทุนหลักหรือ 2 ปี

หลังจากวันทีเ่กิดเหต ุLP Termination Event รวมถึงหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด(General partner)

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงสูงหรอืซบัซอ้น ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนท าการลงทุน



ค าเตือนส าคัญ (ต่อ) 

จะขยายระยะเวลาออกไปได้ แต่จะไม่เกินสองครั้ง ๆ ละหนึ่งปี โดยต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจาก

ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ทุกราย นอกจากนี้ หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ 

LP Termination Event แล้ว หุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด (General Partner) อาจใช้ดุลยพินิจโดย

สมเหตุสมผลก าหนดให้กองทุนหลักยังคงเก็บเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายบริษัทที่ลงทุนออกไปไว้เป็น

เงินส ารองเพื่อช าระค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทุนหลัก และช าระหนี้สินคงค้างใด ๆ ดังนั้น 

ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าเมื่อไหร่กองทุนหลักจะช าระบัญชีและแจกจ่ายทรัพย์สิน

ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่กองทุนหลักลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ขยายออกไปหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ LP 

Termination Event

LP Termination Event อาจเกิดขึ้นได้จากผู้ถือหน่วยลงทุนหลักตั้งแต่ 67% ขึ้นไปที่ไม่ใช่กลุ่ม

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ส่งหนังสือให้หุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด (General Partner) หยุดลงทุนเพิ่ม 

หรือมีการประกาศจ่าย Liquidity Dividend ติดต่อกัน 3 ปี หรือมีการกระท าอันมิชอบด้วยกฏหมาย 

การฉ้อฉล โดยกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนหลัก กรรมการผู้จัดการที่เป็นสมาชิกในทีมการลงทุน 

หรือกองทุนหลักมีการท าผิดสัญญาก่อตั้งหุ้นส่วน (Partnership) อย่างมีนัยยะส าคัญ

Dissolution Event อาจเกิดขึ้นได้เมื่อหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด (General Partner) ใช้ดุลย

พินิจขอเลิกโดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยเสียงส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่จากกลุ่มบริษัท

ที่เกี่ยวข้องกัน หรือกองทุนหลักถูกก าหนดให้เลิกตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

9. ในกรณีที่กองทุนหลักเข้าสู่ขั ้นตอนการช าระบัญชี ก าหนดระยะเวลาในการจ่ายคืนเงินที่ได้รับจาก      

การช  าระบ ัญชี (Liquidating Distributions) จะข ึ ้นอย ู ่ก ับความสามารถของกองทุนหลักใน            

การจ าหน่ายทรัพย์สินเป็นหลัก เนื ่องจากทรัพย์สินที ่ลงทุนบางประเภทจ าหน่ายออกได้อย่าง

ยากล าบาก หรือผู้ถือหน่วยอาจไม่ได้รับ Liquidating Distributions จ านวนสุดท้ายเป็นระยะเวลานาน 

ซึ่งอาจใช้เวลานานหลายปีก็เป็นได้ ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนจะยังคงมีความเสี่ยงที่

เกี่ยวข้องกบัส่วนได้เสียที่มีอยู่ และมูลค่าของส่วนได้เสียที่ยังคงเหลืออยู่จะยังคงผันผวนตามมูลค่าของ

ทรัพย์สินที่ลงทุน นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจจ าเป็นต้องขาย แจกจ่าย หรือจ าหน่าย ทรัพย์สินที่

ลงทุนในช่วงเวลาที่กองทุนหลักตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบอันเป็นผลจากการช าระบัญชีก็เป็นได้

10. แม้ว่าก่อนทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ยกเลิกกองทุนหลัก หุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด (General Partner) ได้ใช้

ความพยายามอย่างสมเหตุผล เพื่อจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงินสด แต่ก็อาจจ่ายประโยชน์ตอบ

แทนจากการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องด้วยทรัพย์สินอื่น ๆ แทนเงินสดด้วย ผลประโยชน์จาก

การลงทุนที่จ่ายให้ในรูปของทรัพย์สินอื่นแทนเงินสดนั้นอาจมีข้อจ ากัดในการโอนหรือการขายต่อ 

โดยเฉพาะหลักทรัพยท์ี่ขาดสภาพคล่องของบริษัทต่าง ๆ อาจก่อใหเ้กดิภาระในการด าเนินงานอย่างมาก 

นอกจากนี้ การถือครองทรัพย์สินบางประเภทโดยตรงอาจท าให้ผู้ถือต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการ

ด าเนินคดีหรือกฎหมายภาษีอากรของรัฐที่ทรัพย์สินเหล่านั้นตั้งอยู่ ในกรณีที่เป็นการจ่ายประโยชน์

ตอบแทนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น จะถือว่าได้มีการขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเหล่านี้ ณ 

ราคายุติธรรมแล้ว และถือว่าได้มีการน าเงินที่ได้รับจากการขายดังกล่าวมาจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

ที่ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยทรัพย์สินอื่นแทนเงินสดดังกล่าวแล้ว

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงสูงหรอืซบัซอ้น ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนท าการลงทุน



ค าเตือนส าคัญ (ต่อ) 

11. กองทุนมีข้อก าหนดในการรับค าสั่งซื้อและค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นเวลานานก่อนถึง     

วันท ารายการจริง โดยวันท ารายการ (Trade date) ส าหรับการขายคืนจะเป็นวันสุดท้ายของ          

ส้ินไตรมาสที่สอง ไตรมาสที่สาม และไตรมาสสุดท้ายของแต่ละปี ส่วนวันท ารายการของการซื้อนั้น จะ

เป็นวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของกองทุนหลัก อีกทั้ง

กองทุนมีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นไตรมาส โดยจะค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ         

ภายใน 64 วันถัดจากวันส้ินไตรมาสหรืออาจเกินกว่านั้น ข้อก าหนดเหล่านี้ถูกก าหนดให้สอดคล้องกับ

แนวทางปฏิบัติของกองทุนหลัก ซึ่งแตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไป ผู้ลงทุนควรศึกษาประกาศวันท า

การซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการก าหนดโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน

12. ในการส่งค าส่ังซื้อหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนต้องส่งค าสั่งรายการซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งช าระเงินค่าซื้อ

หน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนวันท ารายการในแต่ละรอบโดยให้เป็นไปตามประกาศวันท าการซื้อขายหน่วย

ลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนด และผู้ลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกการท ารายการดังกล่าวได้ โดยค าสั่งซื้อ

จะถูกน ามาด าเนินการในวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (Trade date) และจะได้รับการจัดสรรหน่วย

ลงทุนเมื่อกองทุนได้มีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของรอบนั้น ซึ่งจะค านวณและประกาศ

ภายใน 64 วันถัดจากวันสิ้นไตรมาสหรืออาจเกินกว่านั้นนับจากวัน trade date ดังนั้น ในช่วง

ระยะเวลาระหว่างที่ผู้ลงทุนส่งค าสั่งซื้อพร้อมช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าจนถึงก่อนการ

ค านวณมูลทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ผู้ลงทุนจะยังไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนกว่าจะมี

การค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเสร็จส้ินแล้ว

13. กองทุนหลักจะมีการแจ้งยอดการเปิดรับรายการซื้อ รวมถึงวิธีการ เงื่อนไขต่างๆ เป็นรายปี ขึ้นกับ   

ดุลยพินิจของกองทุนหลัก ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถลงทุนเพิ่มหรือไม่สามารถลงทุนในจ านวนที่

ต้องการหรืออาจไม่สามารถลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง

14. รายการค าส่ังซื้อ และ/หรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนอาจระบุวันที่ท ารายการเป็นวันใดๆ ที่ไม่

เกินกว่าวันสิ้นสุดในการส่งค าสั่งท ารายการในแต่ละรอบ หรืออาจระบุวันที่เป็นวันท ารายการ (Trade 

date) และบริษัทจัดการได้รับค าส่ังท ารายการดังกล่าวมาล่วงหน้าหรือภายใน 15.30 น. ของวันส้ินสุด

ในการรับค าส่ังล่วงหน้าในรอบนั้นๆ จะถือว่าเป็นค าส่ังท ารายการเพ่ือน ามาด าเนินการในวันท ารายการ 

(Trade date) ในรอบการท ารายการซื้อและ/หรือรายการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น

15. ผู้ถือหน่วยสามารถส่งค าสั่งขายคืนได้เพียงปีละหนึ่งครั้ง โดยต้องส่งค าสั่งล่วงหน้ามากกว่า 50 วัน

โดยประมาณก่อนวันท ารายการ ณ 30 มิ.ย. ของทุกปี และจะได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ภายใน 77 วันโดยประมาณนับแต่วันถัดจากวันท ารายการ โดยให้เป็นไปตามก าหนดการท ารายการ

กองทุน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้หากติดวันหยุดต่างประเทศที่เกี่ยวข้องหรือด้วยเหตุอื่นใด รวมถึง

กองทุนหลักอาจไม่ได้น าค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดไปด าเนินการหากกองทุนหลักมีสภาพคล่อง

ไม่เพียงพอหรือรายการค าสั่งขายคืนมีปริมาณมากกว่าที่กองทุนหลักก าหนดไว้ ซึ่งโดยปกติจะไม่เกิน

ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักในสิ้นปีก่อนหน้า โดยค าสั่งขายคืนที่เหลือจะถูก

น าไปด าเนินการในวันท าการสิ้นไตรมาสถัด ๆ ไป แต่ไม่เกินรอบปีปฏิทินนั้น ๆ เมื่อครบปีปฏิทินแล้ว    

หากยังมีค าสั่งขายคืนที่ไม่ถูกน าไปด าเนินการเหลืออยู่ ค าสั่งขายคืนที่เหลือเหล่านั้นจะถูกยกเลิกโดย

อัตโนมัติโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า ค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทได้รับภายหลังเวลาที่ก าหนด

ของวันที่ส้ินสุดการส่งค าส่ังขายคืนหนว่ยลงทนุล่วงหนา้ของรอบปีใด จะถูกยกเลิกในปีนั้น และไม่มีการ

น าค าส่ังดังกล่าวไปด าเนินการในปีถัดไป ผู้ถือหน่วยต้องส่งค าสั่งขายคืนเข้ามาใหม่ภายในระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ในปีถัดไป

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงสูงหรอืซบัซอ้น ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนท าการลงทุน



ค าเตือนส าคัญ (ต่อ) 

16. กองทุนนี้มีระยะเวลาตั้งแต่การส่งค าสั่งขายคืนล่วงหน้าจนถึงวันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ประมาณ 4 เดือน หรืออาจนานกว่านัน้มากหากรายการขายคืนถูกเล่ือนไปท ารายการในไตรมาสถัดไป 

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดการท ารายการและเข้าใจสภาพคล่องของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

17. การส่งค าสั่งท ารายการล่วงหน้าเป็นเวลานาน ซึ่งผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทราบถึง

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ส่งค าส่ังท ารายการได้ ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับ

ความเสี่ยงที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอาจผันผวนอย่างมีนัยยะส าคัญในช่วงระหว่างวันที่ยื่น

ค าส่ังท ารายการและวันที่ด าเนินการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังนั้น ๆ 

18. กองทุนหลักอาจมีการจ ากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนไว้ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทุนหลักในสิ้นปีก่อนหน้า ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุน

รวมกันในวันท าขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ดังกล่าว กองทุนหลักอาจจัดสรรยอด   

ไถ่ถอนเพียงเท่าที ่อัตราที่ก าหนดไว้แก่ผู้ถือหน่วยทุกรายที่ส่งรายการไถ่ถอนในสัดส่วนที่เท่ากัน 

(Prorate basis) ส าหรับยอดไถ่ถอนส่วนที่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ จะถูกน าไปด าเนินการในวันท าการรับ

ซื้อคืนหน่วยลงทุนในไตรมาสถัดไป 

19. กองทุนหลักอาจจ ากัดหรือชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยหากมีเหตุการณ์ผิดปกติที่

อาจส่งผลต่อราคา NAV ของกองทุนหลักและผู้ถือหน่วยรายอื่นในกองทุนหลักอย่างมีนัยยะส าคัญ 

หรือเป็นการไถ่ถอนที่อาจขัดต่อกฏเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การป้องกัน      

การฟอกเงิน 

20.กองทุน KFLTPC-UI อาจช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในอัตราร้อยละ 95 ของมูลค่าเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยจะได้รับ ภายใน 77 วันนับแต่วันถัดจากวันท ารายการ โดยไม่นับรวม

วันหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจ

การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ และส่วนที่เหลือในอัตราร้อยละ 5

หรืออาจน้อยกว่าก็ได้ กองทุน KFLTPC-UI จะช าระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อได้รับจากกองทุนหลัก

ภายในเดือนพฤษภาคมของปีถัดไปหรืออาจนานกว่านั ้น โดยทั ้งหมดนี ้เป็นไปตามเงื ่อนไขของ       

กองทุนหลัก  

21. ภายใต้หลักเกณฑ์ของ AIFMD ผู้จัดการกองทุนทรัพย์สินทางเลือก หรือ AIFM จะต้องปฏิบัติกับ

หุ้นส่วนจ ากัดความรับผิด (Limited Partners) ทุกรายอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม หลักการปฏิบัติ

อย่างเป็นธรรม (Fair Treatment) ไม่จ าเป็นต้องเทียบเท่ากับหลักการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (Equal 

or Identical Treatment) ข้อก าหนดและเงื่อนไขในการลงทุนของหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิด (Limited 

Partners) รายหนึ ่งอาจแตกต่างไปจากอีกรายหนึ ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง Partnership, General 

Partner, AIFM และ/หรือ ผู้จัดการการลงทุนสามารถเข้าท าข้อตกลง Letter Agreements กับ 

หุ้นส่วนจ ากัดความรับผิด (Limited Partners) บางราย ซึ่งจะน าไปสู่การแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 

หรือเพิ่มเติมข้อก าหนดต่าง ๆ ใน Partnership Agreement หรือ Subscription Agreement ใด ๆ 

(รวมถึงข้อก าหนดเกี่ยวกับส่วนได้เสียจากการลงทุน)

22. สัญญาก่อตั้งหุ้นส่วน (Partnership agreement) ของกองทุนหลักอาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มเติม ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งหุ้นส่วน ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบ

ต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนได้

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงสูงหรอืซบัซอ้น ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนท าการลงทุน



ค าเตือนส าคัญ (ต่อ) 

23. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี 

จ ากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประโยชน์

ของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมูลอื่นเพิ่มเติม

ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือช้ีชวนได้ที่  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด โทร 0 2657 5757

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)

เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจ

รับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูล • ผู้ลงทุนควรสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมจากผู้ขาย หรือศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน        

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้     

ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต • กองทุนนี้เป็น

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนท าการลงทุน


