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 กองทุนรวมทีเ่สนอขายเฉพาะผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ 

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซบัซอ้น 

 

กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทแอสเซ็ท 22A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

K Global Private Asset 22A Fund Not for Retail Investors : K-GPA22A-UI 

 

ผูล้งทุนไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วงเวลา 7 ปีได ้ 

ดงัน้ัน หากมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว ผูล้งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก 

และกองทุนน้ีไม่ถูกจ ากดัความเส่ียงดา้นการลงทุนเช่นเดียวกบักองทุนรวมทัว่ไป  

จึงเหมาะกบัผูล้งทุนท่ีรบัผลขาดทุนระดบัสูงไดเ้ท่าน้ัน 

 

สรุปขอ้มูลกองทุนรวม 

 

ประเภทของกองทุน : กองทุนรวมผสมต่างประเทศ / กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund)  

 

ลกัษณะที่ส  าคญัของกองทุน : 

- เน้นลงทุนใน LOIM PE K Investments – K Credit Fund ท่ีมีนโยบายกระจายการลงทุนในสินทรพัยป์ระเภท Private 

Assets โดยส่วนใหญ่จะลงทุนใน สินเช่ือหรือตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดซ้ือขาย (Private 

Debt) 

- ป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 

 

จ  านวนเงินทุนโครงการล่าสุด : 3,000 ลา้นบาท และเพิ่มไดไ้ม่เกิน 450 ลา้นบาท 

 

รอบระยะเวลาบญัชี : 30 กนัยายน 

 

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไมม่ ี

 

อายโุครงการ : ประมาณ 7 ปี  

นโยบายการลงทุน : กองทุนมนีโยบายท่ีจะลงทุนใน Private Assets ต่างประเทศ โดยไม่จ ากดัอตัราส่วน ผ่านการ

ลงทุนในกองทุน LOIM PE K Investments – K Credit Fund (“กองทุนยอ่ย”) ซ่ึงเป็นกองทุนย่อย (Compartment) 

ของ LOIM PE K Investments (“กองทุนหลกั”) ท่ีจดัตั้งขึ้ นภายใตก้ฎหมายของประเทศลกัเซมเบิรก์ (Luxembourg) 

เป็น Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) ในรปูแบบ Corporate Partnership Limited by Shares และอยู่

ภายใตก้ารบริหารจดัการของ Lombard Odier Funds (Europe) S.A. ซ่ึงไดร้บัการแต่งตั้งโดย Lombard Odier 

Investment Managers Private Equity ในฐานะหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) ใหบ้ริหารจดัการ

กองทุนหลกัในฐานะผูจ้ดัการ (Manager) โดยท่ีกองทุนหลกัและกองทุนยอ่ยมีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคล

เดียวกนั (เรียกรวมวา่ “กองทุน LOIM”) ซ่ึงกองทุนจะลงทุนในกองทุน LOIM ในฐานะผูถื้อหุน้จ ากดัความรบัผิด 
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(Limited Shareholder) มีมลูค่าขัน้ต า่ในการลงทุน (minimum commitment) ไม่น้อยกวา่ 15 ลา้นยโูร โดยกองทุน

ยอ่ยมีอายุกองทุนประมาณ 5 ปี และอาจถูกขยายไดอ้ีกไม่เกิน 2 ปี 

กองทุนยอ่ยจะกระจายการลงทุนในสินทรพัยป์ระเภท Private Assets ซ่ึงหมายรวมถึง สินเช่ือหรือตราสารหน้ี

ภาคเอกชนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดซ้ือขาย (Private Debt) หุน้ของบริษัทท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

(Private Equity) และ Private Assets อื่นๆ โดยกองทุนยอ่ยจะลงทุนส่วนใหญ่ใน Private Debt (ท่ีอาจมีการแปลงหน้ี

เป็นทุนไดใ้นภายหลงั) ผ่านการร่วมลงทุน (co-invest) กบัผูจ้ดัการสินเช่ือเอกชน (private credit manager) หรือซ้ือ

สินเช่ือรายตวั (single credit position) หรือพอรต์สินเช่ือ (portfolio of credit positions) ในตลาดรอง 

กองทุน LOIM แบ่งหุน้เป็นสองประเภทดงัน้ี  

(1) ผูถื้อหุน้ท่ีมีอ านาจบริหารจดัการ (Management Shares) มีสถานะเทียบเท่ากบัหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิดของ

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั และโดยผลของกฎหมาย ผูถื้อหุน้ท่ีมีอ านาจบริหารจดัการตอ้งรบัผิดในหน้ีใด ๆ ท่ีไม่สามารถช าระ

ไดจ้ากสินทรพัยข์องกองทุน LOIM ซ่ึง Lombard Odier Investment Managers Private Equity จะมีสถานะเป็นผูถื้อหุน้

ท่ีมีอ านาจบริหารจดัการของกองทุน LOIM ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “หุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด” (General Partner) ซ่ึง

ตอ้งกระท าการเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุน LOIM 

 (2) ผูถื้อหุน้สามญั (Ordinary Shares) มีความรบัผิดจ ากดัเพียงจ านวนเงินท่ีลงทุนในกองทุน LOIM ต่อไปน้ีจะ

เรียกว่า “ผูถื้อหุน้จ ากดัความรบัผิด” (Limited Shareholder) โดยกองทุนจะมีสถานะเป็นหน่ึงในผูถื้อหุน้จ ากดัความ

รบัผิด (Limited Shareholder) ของกองทุน LOIM  

(หุน้ท่ีมีอ านาจบริหารจดัการและหุน้สามญัต่อไปน้ีจะเรียกรวมกนัว่า “หุน้”) 

กองทุนจะลงทุนโดยใชส้กุลเงินยโูร (EUR) เป็นสกุลเงินหลกั โดยกองทุน LOIM อาจลงทุนไดห้ลากหลายสกุลเงิน เช่น 

สกุลเงินดอลลารส์หรฐั สกุลเงินยโูร เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงสกุลเงินในภายหลงั 

โดยถือวา่ไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงบริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั โดยบริษัท

จดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

ส่วนท่ีเหลือ กองทุนอาจลงทุนใน ตราสารทุน ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสารหน้ี หน่วย CIS หน่วย property หน่วย 

infra และหรือเงินฝากในสถาบนัการเงินทั้งในและต่างประเทศ ทั้งท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถ

ลงทุนได ้(Investment Grade) และหรือต า่กวา่อนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และหรือท่ีไม่ได้

รบัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) โดยไม่จ ากดัอตัราส่วน รวมทั้งอาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืน่ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรือเห็นชอบใหก้องทุน

ลงทุนได ้

กองทุนและกองทุนยอ่ยอาจจะมกีารลงทุนหรือการท าธุรกรรมดงัต่อไปน้ี โดยมีฐานะการลงทุนสงูสุดของกองทุน 

(maximum limit) ในการลงทุนหรือการท าธุรกรรมดงักล่าว ดงัน้ี 

1. สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 

Management) และตราสารท่ีมสีญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงเฉพาะส่วนท่ีมีลกัษณะเป็นสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า โดยมี

สดัส่วนการลงทุนไม่เกินรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ซ่ึงกองทุนยอ่ยจะไม่ลงทุนในสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า 
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2. การกูย้มืเงินหรือท าธุรกรรมขายโดยมีสญัญาซ้ือคืนเพื่อการลงทุน โดยมีสดัส่วนการลงทุนไม่เกินรอ้ยละ 50 ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

3. การลงทุนในหน่วย private equity โดยมีสดัส่วนการลงทุนไมเ่กินรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 

ทั้งน้ี กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการ

กองทุน 

อยา่งไรก็ตาม กองทุนและกองทุนยอ่ยจะไม่ท าธุรกรรมการขายหลกัทรพัยท่ี์ตอ้งยมืมาเพื่อการส่งมอบ  (Short Sale) 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วย

ลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรพัยต่์างประเทศได ้

หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) โดยไม่ท าใหร้ะดบัความเส่ียงของการลงทุน (risk 

profile) เพิ่มขึ้ น ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนซ่ึงขึ้ นอยูก่บัสถานการณต์ลาด โดยเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 

30 วนั ก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทกองทุนดงักล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  

 

อตัราสว่นการลงทุนสูงสุดในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ การกูย้มืเงิน และการท าธุรกรรมขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน: 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมิไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อลดความเส่ียง โดยมฐีานะการลงทุนสูงสุดท่ีเกิด

จากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า รวมถึงตราสารท่ีมสีญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง เฉพาะส่วนท่ีมีลกัษณะเป็น

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ไม่เกิน 100% ของ NAV โดยรายละเอียดการค านวณมลูคา่การลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหน้าเพื่อการค านวณอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว จะพจิารณาตามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

กองทุนอาจกูย้มืเงินหรือการท าธุรกรรมขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน เพื่อประโยชน์ในการจดัการลงทุน ไม่เกิน 50% ของ 

NAV 

 

ผลกระทบทางลบภายใตส้มมติฐานและความเช่ือมัน่ท่ีสมเหตสุมผลจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

การกูย้มืเงิน และการท าธุรกรรมขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน: 

หากราคาหลกัทรพัยอ์า้งอิงมีความผนัผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ จนอาจท าใหก้องทุน

ขาดทุนจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าหรือตราสารท่ีมลีกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง จากการกูย้มื

เงิน หรือจากการท าธุรกรรมขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน อยา่งไรก็ตาม การขาดทุนดงักล่าวจะไม่เกิน 100% ของ NAV 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะศึกษาวิเคราะหปั์จจยัท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรบัเปล่ียนสถานะการลงทุน

ใหท้นัเหตุการณ ์โดยการค านวณอตัราส่วนในการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัภาวการณเ์พื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการ

ลงทุนอยูต่ลอดเวลา 
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ลกัษณะส าคญัของกองทุน LOIM PE K Investments – K Credit Fund (กองทุนยอ่ย) : 

ช่ือกองทุนหลกั LOIM PE K Investments 

ช่ือกองทุนยอ่ย LOIM PE K Investments – K Credit Fund 

Manager Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 

Portfolio Manager Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA 

วตัถุประสงคก์ารลงทุนและ

นโยบายการลงทุน 

กองทุนยอ่ยจะกระจายการลงทุนในสินทรพัยป์ระเภท Private Assets โดยส่วน

ใหญ่จะลงทุนใน Private Debt (ซ่ึงอาจมีการแปลงหน้ีเป็นทุนไดใ้นภายหลงั) 

Private Debt ดงักล่าวอาจรวมถึงสินเช่ือหรือตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีไม่ไดจ้ด

ทะเบียนในตลาดซ้ือขาย ซ่ึงกองทุนยอ่ยจะ 1) ร่วมลงทุน (co-invest) กบั

ผูจ้ดัการสินเช่ือเอกชน (private credit manager) หรือ 2) ซ้ือสินเช่ือรายตวั 

(single credit position) หรือพอรต์สินเช่ือ (portfolio of credit positions) ใน

ตลาดรอง 

 

กองทุนยอ่ยคาดว่าจะจดัสรรเงินลงทุนไม่เกินรอ้ยละ 50 ของเงินลงทุนท่ีไดร้บั

ช าระแลว้จากผูล้งทุน (Capital Contribution) ไปลงทุนใน Opportunistic 

Investments ซ่ึงเป็นการลงทุนใน Private Assets ท่ีสามารถสรา้งผลตอบแทน

อยา่งสม า่เสมอ และท าใหม้ีการลงทุนใน Private Assets เร็วขึ้ นในช่วง

ระยะเวลาเขา้ลงทุน (Investment Period) การลงทุนในรูปของ Opportunistic 
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Investments อาจประกอบดว้ยแต่ไม่จ ากดัเพียงการลงทุนในกองทุน LO Global 

Private Assets (กองทุน LO GPA) ซ่ึงเป็น Reserved Alternative Investment 

Fund (RAIF) ท่ีมีหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) เป็นบริษัทท่ี

มีความเกี่ยวขอ้งกบัหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) ของ

กองทุนยอ่ย 

 

Private Assets ท่ีกองทุนยอ่ยเขา้ลงทุน รวมถึง Opportunistic Investments ซ่ึง

รวมเรียกวา่ “กองทุนอา้งอิง” (Underlying Funds) มีเป้าหมายการลงทุนส่วน

ใหญ่ในประเทศท่ีพฒันาแลว้ และอาจมีการลงทุนบางส่วนในประเทศตลาดเกิด

ใหม่โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย 

 

การลงทุนในกองทุนอา้งอิงอาจเป็นการลงทุนโดยตรงหรือลงทุนผ่านนิติบุคคล

เฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicles) ท่ีจดัตั้งขึ้ นโดยผูจ้ดัการ Private Assets 

(Private Assets Managers) ซ่ึงผูจ้ดัการเหล่าน้ี มกัจะเป็นผูท่ี้ผ่านการคดัเลือก

จากผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) และเป็นผูท่ี้มีความ

เช่ียวชาญในการลงทุนน้ันๆ 

 

กองทุนยอ่ยจะลงทุนในกองทุนอา้งอิงแต่ละกองไม่เกินรอ้ยละ 30 ของ Capital 

Commitment ของกองทุนยอ่ย ทั้งน้ี ขอ้จ ากดัดงักล่าวจะไม่น ามาใชก้บั 

Opportunistic Investments 

 

กองทุนยอ่ยอาจน าเงินลงทุนท่ีไดร้บัช าระแลว้จากผูล้งทุน (Capital 

Contribution) ซ่ึงยงัไม่ไดน้ าไปลงทุนในกองทุนอา้งอิงไปลงทุนในสินทรพัย์

สภาพคล่องระยะสั้น (Liquid Products) เพื่อรอการลงทุนในกองทุนอา้งอิง 

และ/หรือเพื่อใชช้ าระเป็นค่าธรรมเนียมการจดัการ หน้ีสินอื่นๆ ค่าธรรมเนียม 

และ/หรือคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ หรืออาจน าไปจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้จ ากดัความรบัผิด 

(Limited Shareholder) ก็ได ้ทั้งน้ี เป็นไปตามดุลยพินิจของหุน้ส่วนท่ีไม่จ ากดั

ความรบัผิด (General Partner) 

 

ทั้งน้ี กองทุนยอ่ยจะมีระยะเวลาเขา้ลงทุน (Investment Period) ในกองทุน

อา้งอิงภายใน 36 เดือน หรือ 3 ปีนับจากวนัท่ีหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด 

(General Partner) ออกหุน้ราคาเร่ิมตน้ใหแ้ก่นักลงทุนท่ีลงทุนในกองทุนยอ่ย 

(วนั Closing) โดยท่ีหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) อาจขยาย

ระยะเวลาดงักล่าวออกไดไ้ม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 6 เดือน ทั้งน้ี กองทุนยอ่ย

สามารถลงทุนไดเ้ฉพาะในช่วงระยะเวลาเขา้ลงทุนเท่าน้ัน ยกเวน้เป็นการลงทุน

แบบสืบเน่ืองจากทรพัยสิ์นเดิม (follow-on investment) รายไดท่ี้เกิดขึ้ นจริง

จากการลงทุนใน Private Assets อาจน ากลบัไปลงทุนต่อไดใ้นช่วงระยะเวลา

เขา้ลงทุนตามดุลยพินิจของหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) 
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การเพิ่มสถานะการลงทุนในสินทรพัยใ์หม้ีมลูค่าสูงกวา่มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน (Leverage) กองทุนยอ่ยอาจท าการ leverage และ/หรือท าธุรกรรม

การกูย้มื ในกรณีท่ีกองทุนอา้งองิมีการเรียกระดมทุนเป็นจ านวนเงินท่ีเกินกว่า

จ านวนเงินลงทุนทั้งหมดท่ีกองทุนยอ่ยจะเรียกเก็บจากผูล้งทุน (Over-

Commitment) หรือเพื่อช าระเงินในกรณีท่ีผูล้งทุนของกองทุนผิดนัดช าระเงิน

ลงทุนท่ีตกลงกนัไว ้โดยมีมลูค่าสูงสุดไม่เกิน 150% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุนยอ่ย โดยอตัราส่วนดงักล่าวจะแบ่งเป็นมลูคา่ทรพัยสิ์นของกองทุนท่ี 

100% และส่วนเกิน (leverage) จากการกูย้มื (Borrowings) สงูสุดท่ี 50% 

ภายใตว้ธีิการค านวณแบบ Commitment Method และ Gross Method ตาม

กฎหมายของสหภาพยุโรปเก่ียวกบั Alternative Investment Fund Manager ลง

วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 

ค่าธรรมเนียม 

  

ค่าธรรมเนียมของ LOIM PE K Investments (กองทุนหลกั) 

- ค่าธรรมเนียมองคก์ร (Organizational Fee) : ไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ของ Capital 

Commitment ของกองทุนยอ่ย 

 

ค่าธรรมเนียมของกองทุนยอ่ย     

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee): คิดในอตัรารอ้ยละ 1.00 ต่อปี

ของ Invested Capital ของกองทุนยอ่ย โดยมีขัน้ต า่ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 0.30 ของ 

Capital Commitment โดยค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะช าระใหก้บัหุน้ส่วนไม่จ ากดั

ความรบัผิด (General Partner) ปีละ 2 ครั้งในเดือนมิถุนายน และธนัวาคม 

 

Invested Capital ของกองทุนยอ่ย หมายถึง จ านวนเงินทั้งหมดท่ีลงทุนในกองทุน

อา้งอิง (ไม่รวม Opportunistic Investments) หกัดว้ยการคืนทุน (ผลรวมของการ

จดัสรรผลตอบแทน หกัดว้ยก าไรส่วนเกินทุน) ท่ีไดร้บัจากกองทุนอา้งอิง (ไม่รวม 

Opportunistic Investments) โดยส่วนของเงินทุนท่ียงัไม่ไดน้ าไปลงทุนในกองทุน

อา้งอิง รวมถึงการลงทุนใน Opportunistic Investments และ Liquid Products จะ

ไม่ถูกน ามารวมค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ 

 

- ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุน (Carried Interest): หุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด 

(General Partner) จะไดร้บัส่วนแบ่งก าไรในอตัรารอ้ยละ 10 เมื่อกองทุน K-

GPA22A-UI ไดร้บัผลตอบแทนท่ีคาดหวงั (Hurdle Rate) จากการลงทุนใน

กองทุนยอ่ยไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ตามเง่ือนไขท่ีระบุในหวัขอ้การจดัสรร

ผลตอบแทนและการช าระเงินคืนของกองทุนยอ่ย 

 

- ค่าใชจ้่ายในการจดัตั้ง (Set-up Expenses): ไม่เกินรอ้ยละ 1.00 ของ Capital 

Commitment ของกองทุนยอ่ย เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นในช่วงการจดัตั้งกองทุน

ยอ่ย 
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- ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น เช่น ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ ค่าธรรมเนียม

การฝากทรพัยสิ์น ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชี ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย 

ซ่ึงอาจเกิดขึ้ นระหว่างการด าเนินการของกองทุนยอ่ย: ตามค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง 

 

 

การจดัสรรผลตอบแทนและการช าระเงินคืนของกองทุนยอ่ย (Distribution and Repayment Policy)  

รายไดร้วมสุทธิท่ีไดร้บัจากการลงทุนใน Opportunistic Investments และ Liquid Products จะถูกจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้

จ ากดัความรบัผิด (Limited Shareholder) ทั้งหมด และจะไม่น ามาค านวณส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุน (Carried 

Interest) ใหก้บัหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) 

หุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) จะเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรเงินท่ีไดร้บัจากรายไดร้วมสุทธิท่ีไดร้บัจาก

การลงทุนในกองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) (ไม่รวม Opportunistic Investments) ใหก้บัผูถื้อหุน้จ ากดัความรบั

ผิด (Limited Shareholder) และหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) ตามสดัส่วน โดยเรียงล าดบัดงัน้ี 

1) ช าระเงินคืนใหก้บัผูถื้อหุน้จ ากดัความรบัผิด (Limited Shareholder) จนกว่าจ านวนเงินสะสมท่ีผูถื้อหุน้จ ากดัความ

รบัผิดไดร้บั (Cumulative Distributions) เท่ากบัจ านวนเงินรวมของ Capital Contributions ท่ีน าไปลงทุนในกองทุน

อา้งอิง (Underlying Funds) (ไม่รวม Opportunistic Investments) และช าระคา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทั้งหมดท่ี

รวมอยูใ่นมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิรายไตรมาสของกองทุนยอ่ย 

2) เมื่อช าระเงินคืนครบตามขอ้ 1) แลว้ หากยงัมีผลตอบแทนส่วนเกิน จะจดัสรรผลตอบแทนส่วนเกินดงักล่าวใหก้บั

ผูถื้อหุน้จ ากดัความรบัผิด (Limited Shareholder) จนกว่าจ านวนเงินสะสมท่ีผูถื้อหุน้จ ากดัความรบัผิดไดร้บั 

(Cumulative Distributions) เท่ากบัผลตอบแทนจากการลงทุน ("Hurdle Rate") ท่ีรอ้ยละ 5 ของจ านวนเงินรวมของ 

Capital Contributions ท่ีน าไปลงทุนในกองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) (ไม่รวม Opportunistic Investments) 

และช าระค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทั้งหมดท่ีรวมอยูใ่นมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิรายไตรมาสของกองทุนยอ่ย 

3) เมื่อจดัสรรเงินครบตามขอ้ 2) แลว้ หากยงัมีผลตอบแทนส่วนเกิน จะจดัสรรผลตอบแทนส่วนเกินดงักล่าวทั้งหมด

ใหก้บัหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) จนกวา่หุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิดจะไดร้บัส่วนแบ่งก าไรจาก

การลงทุน (Carried Interest) เท่ากบัรอ้ยละ 10 ของผลรวมของจ านวนเงินท่ีจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้จ ากดัความรบัผิด 

(Limited Shareholder) ตามขอ้ 2) กบัจ านวนเงินท่ีจดัสรรใหก้บัหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) 

ตามขอ้น้ี 

4) เมื่อจดัสรรเงินครบตามขอ้ 3) แลว้ หากยงัมีผลตอบแทนส่วนเกิน จะจดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือในอตัรารอ้ยละ 10 

ใหก้บัหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) และในอตัรารอ้ยละ 90 ใหก้บัผูถื้อหุน้จ ากดัความรบัผิด 

(Limited Shareholder) (จ านวนเงินท่ีหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner)ไดร้บัตามขอ้ 3) และ 4) จะ

เรียกรวมกนัว่า "ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุน” (Carried Interest) 

ทั้งน้ี หุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) อาจไม่จดัสรรเงินไดไ้ปยงัผูถื้อหุน้จ ากดัความรบัผิดโดยทนัที

และมีดุลยพินิจในการเล่ือนการจดัสรรเงินดงักล่าวตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ี หุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) อาจพจิารณาใหก้ารจดัสรรผลตอบแทนขา้งตน้ท าในรูปของ 

(1) การซ้ือหุน้คืนท่ีมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิปัจจุบนั หรือ 

(2) จดัสรรเงินใหผู้ถื้อหุน้ (distribution) ซ่ึงจะท าใหม้ลูค่าของหุน้ลดลงตามจ านวนเงินท่ีไดร้บัการจดัสรร 

ตวัอยา่งขั้นตอนการจดัสรรผลตอบแทนและการช าระเงินคืนของกองทุนยอ่ย  

ตวัเลขและขอ้มลูดงัต่อไปน้ี เป็นเพียงตวัอยา่งการค านวณเพื่อประกอบการอธิบายการจดัสรรผลตอบแทนและการ

ช าระเงินคืนกรณีท่ีกองทุนยอ่ย ไม่มีการตั้งเงินส ารองเพื่อการบริหารจดัการกองทุนยอ่ยและไม่มีการลงทุนใน 

Opportunistic Investments ดงัน้ันจึงมิไดเ้ป็นการรบัประกนัว่า ตวัเลขในตารางเป็นผลการด าเนินงานท่ีกองทุนยอ่ย 
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สามารถท าได ้และไม่ใช่ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนไดร้บัจริง  

- กองทุน K-GPA22A-UI ลงทุนในกองทุนยอ่ย เป็นจ านวนเงิน 65 ลา้นบาท  

- กองทุนยอ่ย ทยอยจ่ายคืนเงินตน้และผลตอบแทนตลอดอายุกองทุน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 98 ลา้นบาท โดยมี

รายละเอียด ดงัน้ี  

วนัท่ี 
งวดท่ี

คืนเงิน 

กระแส

เงินสด 

(ลบ.) 

IRR 

ผูไ้ดร้บัการจดัสรร 

หมายเหตุ กองทุน  

K-GPA22A-UI 
GP 

30/01/2022   -65.00   -65.00   เงินลงทุนในกองทุนย่อย K Credit Fund 

30/06/2024 1 1.00 -82.23%            1.00    กองทุน K-GPA22A-UI ไดร้บัคืนเงินตน้ 

31/12/2024 2 2.00 -66.90%            2.00    กองทุน K-GPA22A-UI ไดร้บัคืนเงินตน้ 

31/03/2025 3 3.00 -54.98%            3.00    กองทุน K-GPA22A-UI ไดร้บัคืนเงินตน้ 

30/06/2025 4 3.00 -46.73%            3.00    กองทุน K-GPA22A-UI ไดร้บัคืนเงินตน้ 

30/09/2025 5 10.00 -30.17%          10.00    กองทุน K-GPA22A-UI ไดร้บัคืนเงินตน้ 

31/12/2025 6 15.00 -16.29%          15.00    กองทุน K-GPA22A-UI ไดร้บัคืนเงินตน้ 

30/06/2026 7 8.00 -10.87%            8.00    กองทุน K-GPA22A-UI ไดร้บัคืนเงินตน้ 

31/12/2026 8 10.00 -5.41%          10.00    กองทุน K-GPA22A-UI ไดร้บัคืนเงินตน้ 

30/06/2027 9 13.00 0.00%          13.00    
กองทุน K-GPA22A-UI ไดร้บัคืนเงินตน้ครบ 65 

ลบ. 

31/12/2027 10 11.00 3.53%          11.00    กองทุน K-GPA22A-UI จะไดเ้งินจนกว่า IRR จะ

เท่ากบั 5% จึงจะเร่ิมแบ่งให ้GP ส าหรบัในงวดน้ี 

IRR ยงัไมเ่กิน 5% กองทุน K-GPA22A-UI จึง

ไดร้บัเงินทั้งหมด 

30/06/2028 11 7.00 5.39%            5.45    1.55  เงินท่ีไดค้ืนตั้งแต่งวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 11 รวมเป็น

เงิน 83 ลบ. คิดเป็นเงินตน้ 65 ลบ. และก าไร 18 

ลบ.  คิดเป็น IRR เกิน 5% จึงตอ้งเร่ิมแบ่งก าไร

ใหก้บั GP ซ่ึงจะค านวณการแบ่งเงิน 18 ลบ.ดงัน้ี 

1) สดัส่วนการแบ่ง คือ ใหก้องทุน K-GPA22A-

UI 90% ให ้GP 10% 

2) ค านวณ IRR ท่ี 5% กองทุน K-GPA22A-UI   

ควรจะไดร้บัเงิน 16.45 ลบ. แต่กองทุนไดร้บั

มาแลว้ 11 ลบ. ในงวดท่ี 10 ดงัน้ันในงวดท่ี 11 

จึงตอ้งไดอ้ีก 5.45 ลบ. และท าใหม้ีเงนิคงเหลือ 

1.55 ลบ. (7 - 5.45 = 1.55) 

3) เงินท่ีเป็นส่วนของกองทุน K-GPA22A-UI 

จ านวน 16.45 ลบ. (11 + 5.45 = 16.45) คิด

เป็น 90% ดงัน้ันส่วนของ GP ท่ี 10% คิดเป็นเงิน 

1.83 ลบ. แต่เน่ืองจากมีเงินเหลือเพยีง 1.55 ลบ. 

ดงัน้ัน GP จะไดร้บัเงิน 1.55 ลบ. 

 

สรุปเงินท่ีไดค้ืนงวดท่ี 11 แบ่งเป็น 

 - กองทุน K-GPA22A-UI ไดร้บัเงิน 5.45 ลา้น

บาท 

 - GP ไดร้บัเงิน 1.55 ลบ. 
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31/12/2028 12 15.00 8.63%          13.25    1.75  เงินท่ีไดค้ืนตั้งแต่งวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 12 รวมเป็น

เงิน 98 ลบ. คิดเป็นเงินตน้ 65 ลบ. และก าไร 

33 ลบ. คิดเป็น IRR เกิน 5% จึงตอ้งมีการแบ่ง

ก าไรใหแ้ก่ GP ซ่ึงจะค านวณการแบ่งเงิน 33 

ลบ. ดงัน้ี  

 1) สดัส่วนท่ีแบ่ง คือ ใหก้องทุน K-GPA22A-

UI 90% ให ้GP 10%  

 2) ค านวณ IRR ท่ี 5% กองทุน K-GPA22A-UI 

ควรจะไดร้บัเงิน 16.41 ลบ. ซ่ึงเงินจ านวนน้ีคิด

เป็น 90% ดงัน้ันส่วนของ GP ท่ี 10% คิดเป็น

เงิน 1.82 ลบ. 

 3) เมื่อจดัสรรเงินดงักล่าวใหก้องทุน K-

GPA22A-UI 16.41 ลบ. และ GP 1.82 ลบ.

แลว้ ยงัมีเงินเหลืออีก 14.77 ลบ. (33 - 

16.41 - 1.82 = 14.77) จะแบ่งใหก้องทุน K-

GPA22A-UI 90% คิดเป็นเงิน 13.29 ลบ. และ

ให ้GP 10% คิดเป็นเงิน 1.48 ลบ. 

 4) ดงัน้ัน กองทุน K-GPA22A-UI ควรจะไดร้บั

ส่วนแบ่งก าไรทั้งส้ิน 29.70 ลบ. (16.41 + 

13.29 = 29.70) ซ่ึงไดไ้ปแลว้จากงวดท่ี 10-

11 เป็นจ านวน 16.45 ลบ. ดงัน้ันจะไดร้บัเงิน

อีก 13.25 ลบ. ส่วน GP ควรจะไดร้บัส่วนแบ่ง

ก าไรทั้งส้ิน 3.30 ลบ. (1.82 + 1.48 = 3.30) 

ซ่ึงไดไ้ปแลว้จากงวดท่ี 11 เป็นจ านวน 1.55 

ลบ. ดงัน้ันจะไดร้บัเงินอีก 1.75 ลบ. 

 

สรุปเงินท่ีไดค้ืนตั้งแต่งวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 12 

  - กองทุน K-GPA22A-UI ไดเ้งินทั้งส้ิน 94.7 

ลบ. (เงินตน้ 65 ลบ. ส่วนแบ่งก าไร 29.7 ลบ.) 

  - GP ไดเ้งินส่วนแบ่งก าไรทั้งส้ิน 3.30 ลบ. 

รวม   33.00            29.70    3.30    

หมายเหตุ 

เงินส ารองเพื่อการบริหารจดัการกองทุนย่อย คือ เงินท่ีหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) พิจารณากนัไวส้ าหรบัใชเ้พื่อ

วตัถุประสงคต่์างๆ เช่น เพื่อการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อช าระค่าใชจ้่ายหรือภาระผูกพนัต่างๆ ของกองทุนย่อยหรืออาจใชเ้พื่อวตัถุประสงค์โดย

ชอบอื่นใด ซ่ึงการตั้งเงินส ารองดงักล่าวจะมีผลกระทบกบักระแสเงินสดท่ีผูล้งทุนจะทยอยไดร้บัระหว่างอายุกองทุน อาจท าใหผู้ล้งทุน

ไดร้บัผลตอบแทนต า่กว่ากรณีท่ีไมม่ีการตั้งเงินส ารองได ้ 

ทั้งน้ี ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายในระดบัของกองทุน LOIM (เช่น Management Fee และ Organizational Fee) รวมถึงการจดัสรรส่วน

แบ่งก าไรใหก้บัหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิดขา้งตน้ ย่อมลดผลตอบแทนท่ีกองทุน K-GPA22A-UI (และผูล้งทุนในกองทุน K-GPA22A-

UI) จะไดร้บัจากการลงทุนในกองทุน LOIM 

 

นโยบายป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน : กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความ

เส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 

 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล 
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ดชันีช้ีวดั (Benchmark)  

ไม่มี เน่ืองจากกองทุนมีการลงทุนในกองทุนยอ่ย ซ่ึงมีการบริหารจดัการท่ีมีลกัษณะเฉพาะ เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ี

คาดหวงัตามระยะเวลาท่ีก าหนด จึงไม่จ าเป็นตอ้งเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนกบัตวัช้ีวดั  

 

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดร้บัจากเงินลงทุน : ผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรพัยป์ระเภท 

Private Assets ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดซ้ือขาย (Private 

Debt) 

 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่เงินลงทุนของผูล้งทุน : 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีกองทุนลงทุน 

 กรณีท่ีเกิดความผิดปกติของตลาดอตัราแลกเปล่ียนท าใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินกลบัไดต้ามอตัราและระยะเวลา

ท่ีก าหนด หรือสามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดแ้ต่ไม่สามารถน าเงินกลบัเขา้มาในประเทศได้ 

 กรณีท่ีคู่สญัญาธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงท่ีกองทุนเขา้ท าอาจมผีลการด าเนินงานและฐานะการเงินท่ีดอ้ยลง จึง

ขาดสภาพคล่องท่ีจะจา่ยเงินตามภาระผูกพนั ท าใหผิ้ดสญัญาหรือไม่สามารถช าระหน้ีได ้และอตัราแลกเปล่ียนมี

ความผนัผวนจนอาจมีผลกระทบในทางลบต่อมลูค่าของการลงทุนของกองทุนหรือรายไดจ้ากการลงทุนของ

กองทุน 

 กรณีท่ีกองทุนไม่สามารถจ าหน่ายจ่ายโอนตราสารท่ีกองทุนถืออยูใ่นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนั

สมควรเพื่อน าเงินมาช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัในการจ าหน่ายจา่ยโอนตราสารดงักล่าวตาม

ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของตราสารดงักล่าว หรือไม่มีตลาดรองส าหรบัทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน หรือมีตลาดรอง 

แต่ราคาในตลาดรองอาจจะต า่กว่าราคาเสนอขายหรือราคาท่ีกองทุนซ้ือทรพัยสิ์นดงักล่าว 
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ปัจจยัความเสี่ยงของกองทุนรวม 

 ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการด าเนินงาน

และฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย  

แนวทางบริหารความเส่ียง: บริษัทจดัการจะเลือกลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพดีทั้งในดา้นความน่าเช่ือถือ และ

ความสามารถในการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร 

 

 ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง

ของปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณข์องตลาดเงินตลาดทุน 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารท่ีกองทุนลงทุนไว ้และส่งผลให้

มลูค่าหน่วยลงทุนมีความผนัผวน  

แนวทางบริหารความเส่ียง: บริษัทจดัการจะติดตามและวิเคราะหส์ถานการณก์ารเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบ

ต่อราคา ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนลงได ้

 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตา่งประเทศ (Country and Political Risk) เกิดจากความเส่ียงท่ีกองทุนมีฐานะการ

ลงทุนอยูใ่นต่างประเทศ อาจท าใหม้ีความผนัผวนของมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุน ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงทาง

การเมืองและความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงขอ้จ ากดัทางดา้นกฎหมาย และการท าธุรกรรมทางการ

เงินของประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน  

แนวทางบริหารความเส่ียง: บริษัทจดัการจะติดตามและวิเคราะหส์ถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจและการเมืองของ

ประเทศท่ีกองทุนลงทุนอยา่งสม า่เสมอ 

  

 ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) คือความเส่ียงท่ีราคาหุน้อาจเปล่ียนแปลง

อนัเน่ืองมาจากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการท าก าไร

และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทผูอ้อกตราสารท่ีกองทุนลงทุนไว ้ 

แนวทางบริหารความเส่ียง: บริษัทจดัการจะวิเคราะหปั์จจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคา และคดัเลือกตราสารท่ี

ออกโดยผูอ้อกตราสารท่ีมีคุณภาพ  

 

 ความเสี่ยงจากกฎขอ้บงัคบัตา่งๆ (Regulatory Risk) การลงทุนในตลาดต่างประเทศมกัจะเผชิญกบัความเส่ียง

อันเน่ืองจากหลายปัจจยั เช่น ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ความผันผวนของตลาด การเขา้แทรกแซง

ภาคเอกชนของรัฐบาล ขอ้จ ากดัเร่ืองการเขา้ถึงขอ้มูลและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเขม้งวด นโยบายภาษีของแต่ละ

ประเทศ กฎขอ้บงัคบัต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย ์ความไม่มัน่คงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจในระดบัประเทศ

และระดบัภูมิภาค ขอ้จ ากดัหรือกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ผลกระทบ

จากภาวะเงินเฟ้อหรือเงินฝืด รวมถึงความไม่พรอ้มของระบบการช าระราคาและหรือผูดู้แลผลประโยชน์ เป็นตน้  

แนวทางบริหารความเส่ียง: บริษัทจดัการจะติดตามและวิเคราะหปั์จจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการลงทุนของ

กองทุน 

 ความเสี่ยงจากขอ้จ  ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเส่ียงท่ีรัฐบาลของ

ประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ หรือเกิดการเปล่ียนแปลง

ทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง หรือสงัคม ท าใหก้องทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเขา้มาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลใหผู้ ้

ลงทุนอาจไดร้บัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน  
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แนวทางบริหารความเส่ียง: บริษัทจดัการจะติดตามและวิเคราะหส์ถานการณด์า้นเศรษฐกิจ การเมือง และปัจจยั

ต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการน าเงินลงทุนกลบัประเทศของนักลงทุนต่างชาติของประเทศท่ีกองทุน

เขา้ลงทุนอยา่งสม า่เสมอ 

 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพยท์ี่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการท่ี

กองทุนไม่สามารถจ าหน่ายหลักทรัพยท่ี์ลงทุนไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร ซ่ึงอาจ

ส่งผลกระทบต่อมลูค่าหน่วยลงทุน  

แนวทางบริหารความเส่ียง: บริษัทจดัการจะพิจารณาการลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพและค านึงถึงสภาพคล่องใน

การซ้ือขายก่อนตดัสินใจลงทุน  

 

 ความเสี่ยงจากการรบัช าระคืนเงินลงทุน (Settlement Risk) ซ่ึงเกิดจากความล่าชา้ของการรับช าระคืนเงิน

ลงทุนจากความแตกต่างทางดา้นเวลา และขัน้ตอนในการซ้ือขายท่ีต่างกนัระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง  

แนวทางบริหารความเส่ียง: บริษัทจดัการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยเงินฝาก หรือ

ตราสารแห่งหน้ีทัว่ไป หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย เพื่อรกัษาสภาพคล่องของกองทุนและลด

ความเส่ียงจากการรบัช าระคืนเมื่อมีการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูล้งทุน 

 

 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) เป็นความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศท าให้

กองทุนมีความเส่ียงจากการเคล่ือนไหวของเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก 

ปัจจยัพื้ นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลงั เสถียรภาพทางการเมืองทั้งในและ

นอกประเทศ การเก็งก าไรค่าเงิน เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนั

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน ซ่ึงการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าดงักล่าว

อาจไม่สามารถป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไดท้ั้งหมด 

แนวทางบริหารความเส่ียง: กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัรา

แลกเปล่ียนอยา่งระมดัระวงัเพื่อใหเ้หมาะสมต่อสถานการณ์ 

 ความเส่ียงจากการเขา้ท าสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Leverage Risk) กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

(Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนใหสู้งขึ้ น หรือเพื่อลดค่าใชจ้่ายของกองทุน ซ่ึงกองทุน

อาจลงทุนในสัญญาสวอป (Swap) สัญญาฟอร์เวิร์ด (Forward) สัญญาฟิวเจอร์ส (Futures) รวมถึงออปชัน่ 

(Options)  

การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจมีหลายความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น ความเส่ียงตลาด (Market Risk) ความ

เส่ียงด้านการจัดการ (Management Risk) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเส่ียงในการ

ประเมินมูลค่าสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าผิดพลาด ความเส่ียงท่ีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจไม่เคล่ือนไหวในทิศทาง

เดียวกบัสินทรพัยอ์า้งอิง เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีความเส่ียงท่ีเรียกว่า Leverage Risk โดยแมว้่ากองทุนจะลงทุน

เพียงเล็กน้อยในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า แต่สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าจะส่งผลใหก้องทุนมีฐานะการลงทุนในสินทรพัย์

อา้งอิงสูงกว่าจ านวนเงินลงทุนเร่ิมตน้ ซ่ึงท าใหก้องทุนมีความเส่ียงสูงขึ้ นเช่นกนั 
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ส าหรบัความเส่ียงตลาด (Market Risk) อาจจะเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่น ราคาหลกัทรพัย ์อตัราดอกเบ้ีย อตัรา

แลกเปล่ียน หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงส่งผลให้ราคาของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ามีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งมีนัยส าคญั หากปัจจยัดงักล่าวผนัผวนมาก อาจส่งผลใหก้องทุนขาดทุนอยา่งมาก  

ในกรณีท่ีกองทุนเขา้เป็นคู่สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าซ่ึงซ้ือขายนอกศูนย์ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (OTC 

Derivative) ส่งผลใหก้องทุนมีความเส่ียงของคู่สัญญา (Counterparty Risk) โดยท่ีคู่สัญญาอาจยกเลิกสัญญา

เน่ืองจากคู่สัญญาล้มละลายหรือกระท าการผิดกฎหมาย หรือกฎหมายภาษีหรือมาตรฐานการบัญชีมีการ

เปล่ียนแปลงแกไ้ขจาก ณ ขณะท่ีเขา้เป็นคู่สญัญา 

แนวทางบริหารความเส่ียง: บริษัทจดัการจะติดตามความเคล่ือนไหวของราคาตราสารเป็นประจ า สม า่เสมอ 

รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปล่ียนสถานะการลงทุนใหท้ัน

เหตุการณโ์ดยการค านวณอตัราส่วนในการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัภาวะการณเ์พื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการลงทุน

อยูต่ลอดเวลา 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเช่ือถือต า่กว่าอันดับที่สามารถลงทุนได ้(non-

investment grade) หรือที่ไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (unrated) ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 กองทุนอาจมี

การลงทุนในตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(non-investment grade) หรือท่ี

ไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (unrated) ทั้งทางตรงและทางออ้มผ่านกองทุนต่างประเทศ ซ่ึงตราสารดงักล่าว

จะมีความผันผวนสูงและมีสภาพคล่องต า่กว่าตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได ้และมี

โอกาสท่ีผูอ้อกตราสารจะผิดนัดช าระหน้ีเพิ่มขึ้ นดว้ยเช่นกนั  

แนวทางบริหารความเส่ียง: ผูจ้ดัการกองทุนย่อยท่ีกองทุนลงทุนมีความรูแ้ละความเช่ียวชาญในการคดัเลือกตรา

สารท่ีจะลงทุน รวมทั้งติดตามและวิเคราะหส์ถานการณต่์างๆ อยา่งสม า่เสมอ  

ปัจจยัความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนยอ่ยเพิ่มเติม 

ผูส้นใจลงทุนควรพจิารณาปัจจยัความเส่ียงต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีก่อนท่ีจะลงทุนในกองทุน ผูส้นใจลงทุนควรศึกษา และใน

กรณีท่ีเหมาะสม ควรขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาวิชาชีพเกี่ยวกบัผลท่ีจะเกิดขึ้ น รวมถึงผลทางดา้นภาษีจากการขอซ้ือ 

ถือครอง แลกเปล่ียน ไถ่ถอน หรือจ าหน่ายจา่ยโอนซ่ึงหน่วยลงทุนในกองทุนหลกัและกองทุนยอ่ยโดยขอ้มลูทาง

ดา้นล่างน้ีอาจไม่ครอบคลุมความเส่ียงทั้งหมดจากกบัการลงทุนในกองทุน  

ทั้งน้ี ผูล้งทุนรบัทราบว่ากองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ไม่รบัรองวา่การใชว้ิจารณญาณของ

หุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) ผูจ้ดัการกองทุน (Manager) หรือ ผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน 

(Portfolio Manager) จะส่งผลใหก้ารลงทุนของกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) สามารถสรา้ง

ผลก าไร อีกทั้งกองทุนไม่สามารถรบัรองว่ากองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) จะไม่ขาดทุน โดย

กองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) อาจลงทุนในตราสารอื่นนอกจากท่ีระบุไว ้ซ่ึงรวมถึงตราสารท่ี

ไม่ไดม้ีอยู ่ณ วนัท่ีของหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ี แต่อยูภ่ายในกลยุทธ ์วตัถุประสงค ์และนโยบายการลงทุนของกองทุนยอ่ย 

โดยผูส้นใจลงทุนตอ้งท าการประเมินความเส่ียงจากการลงทุนในกองทุนดว้ยตนเอง  

ปัจจยัความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีระบุดา้นล่างน้ี โดยทัว่ไปมีผลกบัการด าเนินงานทั้งของกองทุน กองทุนหลกั กองทุนยอ่ยท่ี

กองทุนเขา้ลงทุน กองทุนอา้งอิง (Underlying Fund) และผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) ของกองทุน

อา้งอิงเหล่าน้ัน รวมทั้งหลกัทรพัยแ์ละตราสารท่ีกองทุนอา้งอิงเหล่าน้ันถือครองอยู ่อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัความเส่ียง
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เหล่าน้ีอาจมีผลกบักองทุนโดยตรงดว้ย ในกรณีท่ีกองทุนหลกัลงทุนโดยตรง ภายใตห้วัขอ้ปัจจยัความเส่ียงน้ี การ

กล่าวถึงกองทุนหลกัใหห้มายความรวมถึงกองทุนยอ่ยหรือกองทุนอา้งอิงดว้ย แลว้แต่กรณี  

1. ความเส่ียงโดยทัว่ไป  

1.1 ผลตอบแทนการลงทุน  

ความส าเร็จของกองทุนขึ้ นอยูก่บัความสามารถของหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) ผูจ้ดัการกองทุน 

(Manager) หรือผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) ของกองทุนหลกัและกองทุนยอ่ยในการเลือกเขา้

ลงทุนและถอนการลงทุนท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี กองทุนไม่สามารถรบัประกนัวา่กองทุนหลกัหรือกองทุนยอ่ยจะมีการลงทุน

ท่ีเหมาะสมหรือประสบความส าเร็จ  

ปัจจุบนั ไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง (Liquid Market) ส าหรบัการลงทุนใน Private Equity และไม่อาจคาดหมายไดว้่า

จะมีการพฒันาตลาดดงักล่าวขึ้ นในอนาคต ดงัน้ัน หุน้ในกองทุนยอ่ยจึงอาจจะไม่สามารถโอนเปล่ียนมือไดง่้าย 

กองทุนในฐานะผูถื้อหุน้จ ากดัความรบัผิด (Limited Shareholder) จะมีขอ้ผูกพนัต่อกองทุนยอ่ยเป็นระยะเวลานาน

และโดยทัว่ไปจะไม่สามารถถอนตวัจากกองทุนยอ่ยได ้ 

การลงทุนในบริษัทท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยส์ามารถจ าหน่ายเป็นตวัเงินไดย้าก และโดยทัว่ไปจะมีความ

เส่ียงในระดบัท่ีสูงกวา่การลงทุนในบริษัทจดทะเบียน ในกรณีท่ีกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุนเป็นผูถื้อหุน้ส่วนน้อย 

การจดัหาความคุม้ครองอยา่งเพียงพอส าหรบัผลประโยชน์ของกองทุนยอ่ยอาจจะไม่สามารถท าได ้ 

ผูล้งทุนควรตระหนักวา่ผลการด าเนินงานในอดีตไม่จ าเป็นตอ้งบ่งช้ีถึงผลการด าเนินงานในอนาคต และกองทุนไม่

สามารถรบัรองว่ากองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุนจะมีผลการด าเนินงานท่ีเทียบเคียงกนั  

มลูค่าของกองทุนอา้งอิง (Underlying Fund) อาจมีความผนัผวน กองทุนไม่สามารถรบัรองวา่จะบรรลุวตัถุประสงค์

การลงทุนของกองทุนยอ่ย หรือกองทุนยอ่ยจะคืนทุนช าระแลว้ (Contributed Capital) ทั้งหมดหรือบางส่วนใหแ้ก่

กองทุนในฐานะผูถื้อหุน้จ ากดัความรบัผิด (Limited Shareholder)  

กฎระเบียบเกี่ยวกบัภาษี และการตีความกฎระเบียบเหล่าน้ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในกองทุนยอ่ย อาจเปล่ียนแปลง

ไดใ้นระหวา่งท่ีกองทุนถือหน่วยลงทุนของกองทุนยอ่ย  

การเปล่ียนแปลงในสภาวะเศรษฐกิจ เช่น การปรบัขึ้ นอตัราดอกเบ้ีย การเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน เศรษฐกิจ

ตกต า่ และภาวะตกต า่ของภาคอุตสาหกรรมท่ีอยูใ่นพอรต์การลงทุน อาจเกิดขึ้ นไดใ้นระหวา่งท่ีกองทุนถือหน่วยลงทุน

ของกองทุนยอ่ย ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนอา้งอิง (Underlying Fund) และต่อกองทุนและผูถื้อหน่วย

ลงทุนในท่ีสุด  

ในช่วงปีแรก ๆ ของการจดัตั้งกองทุนยอ่ย มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดร้บัจากการจ าหน่ายการลงทุน (Realization Value) 

อาจมีจ านวนต า่กวา่มลูคา่เร่ิมตน้ (Initial Value) โดยอาจมีสาเหตุจากผลกระทบของค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยใน

การจดัตั้งและการด าเนินงาน และการท่ีกองทุนยอ่ย เพิ่งอยูใ่นระยะเร่ิมตน้ของวงจรการลงทุน การประเมินมลูคา่ของ

กองทุนยอ่ย และการลงทุนของกองทุนยอ่ย จะเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีมีอยู ่ในขณะท่ีมาตรฐานดงักล่าว

มุ่งท่ีจะใหข้อ้มลูท่ีแทจ้ริงเป็นธรรมของมลูค่าของสินทรพัยข์องกองทุนยอ่ย ณ เวลาใดเวลาหน่ึง แต่มลูค่าตลาดท่ี

แทจ้ริงของการลงทุนประเภท Private Equity จะเกิดขึ้ นก็ต่อเมื่อถอนหรือจ าหน่ายการลงทุนน้ัน  
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1.2 การลงทุนต่อเน่ืองและขอ้ผูกพนัการช าระเงินทุน  

เน่ืองจากกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) อาจถูกเรียกใหจ้ดัหาเงินลงทุนต่อเน่ือง ช าระเงินทุน

เพิ่มเติม หรือคืนผลตอบแทนท่ีจ่ายใหก้บักองทุนอา้งอิง (Underlying Fund) กองทุนจึงไม่สามารถรบัรองว่ากองทุน

หลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) จะมีเงินทุนเพียงพอส าหรบัการด าเนินการดงักล่าว ซ่ึงอาจมี

ผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุนได ้ 

1.3 ความรบัผิดในกรณีการคืนผลตอบแทนท่ีจ่ายแลว้  

ในบางครั้ง หุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) ของกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้

ลงทุน) จะน าเงินท่ีพึงจ่ายใหแ้ก่กองทุนในฐานะผูถื้อหุน้จ ากดัความรบัผิด (Limited Shareholder) ไปลงทุนต่อหรือ

เรียกจ านวนเงินท่ีไดจ้่ายใหก้บักองทุนคืนเพื่อน าไปลงทุนต่อ หรืออาจใช ้(หรือเรียกคืนเพื่อใช)้ ช าระหน้ีของกองทุน

หลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) หรือวตัถุประสงคโ์ดยชอบอื่นใด การเรียกคืนผลตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่

กองทุนแลว้อาจมีผลทางภาษี ผูส้นใจลงทุนควรปรึกษาท่ีปรึกษาวชิาชีพเกี่ยวกบัผลทางภาษีของการเรียกคืนน้ัน  

1.4 การกูย้มืเงิน  

กองทุนอา้งอิง (Underlying Fund) อาจกูย้มืเงินตามขอ้จ ากดัท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารการจดัตั้งของกองทุนอา้งอิง โดย

กองทุนอา้งอิงอาจน าเอาวงเงินลงทุนท่ีไดร้บัหรือจะไดร้บัช าระจากผูล้งทุน (Capital Commitment) ซ่ึงรวมถึงวงเงิน

ลงทุนท่ีไดร้บัหรืออาจไดร้บัจากกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ไปเป็นหลกัประกนัการกูย้มื

ของกองทุนอา้งอิง ในกรณีดงักล่าวหากกองทุนอา้งอิงผิดนัดช าระหน้ีหรือมีเหตุผิดสญัญาอื่นภายใตห้น้ีดงักล่าว 

(รวมถึงกรณีท่ีกองทุนอา้งอิงมีหน้ีสินลน้พน้ตวั) ผูใ้หกู้อ้าจเรียกรอ้งใหผู้ล้งทุนของกองทุนอา้งอิงรวมถึงกองทุนหลกั 

(ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ช าระเงินลงทุนท่ียงัไม่ไดช้ าระ (Unfunded Commitments) ทั้งหมด เพื่อ

การช าระคืนหน้ีของกองทุนอา้งอิงได ้โดยในกรณีดงักล่าวหากผูล้งทุนในกองทุนอา้งอิงบางรายไม่ช าระเงินลงทุนตาม

วงเงินลงทุนของตน อาจท าใหผู้ล้งทุนรายอื่น ๆ รวมถึงกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ตอ้ง

รบัภาระในหน้ีน้ันสูงเกินสดัส่วนท่ีควรจะเป็น ซ่ึงจะส่งผลกระทบในทางลบต่อกองทุนท าใหเ้กิดการขาดทุนได ้ 

1.5 การเรียกระดมทุน  

หากกองทุนในฐานะผูถื้อหุน้จ ากดัความรบัผิด (Limited Shareholder) ไม่ปฏบิติัตามการเรียกระดมทุนของกองทุน

หลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) จะถือเป็นกรณีท่ีผูถื้อหุน้จ ากดัความรบัผิดผิดสญัญา และจะถูก

ลงโทษตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลงการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หก้บับุคคลในวงจ ากดั (Private Placement Memorandum) 

ส าหรบัการลงทุนในกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน)  

1.6 การเขา้ลงทุนหรือตกลงจะเขา้ลงทุนเป็นจ านวนท่ีเกินฐานวงเงินลงทุนท่ีจะเรียกเก็บจากผูล้งทุนของกองทุนยอ่ย  

การเขา้ลงทุนหรือตกลงจะเขา้ลงทุนเป็นจ านวนท่ีเกินฐานวงเงินลงทุนท่ีจะเรียกเก็บจากผูล้งทุนของกองทุนยอ่ย 

(Over-Commitment) จะก่อใหเ้กิดความเส่ียงท่ีกองทุนยอ่ย ท่ีกองทุนเขา้ลงทุนน้ันไม่สามารถปฏบิติัตามภาระผูกพนั

ท่ีคา้งอยูไ่ด ้โดยผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) ของกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้

ลงทุน) ไดท้ าการศึกษาแลว้ และมีความเห็นว่ากองทุนยอ่ย อาจเขา้ลงทุนหรือตกลงเขา้ลงทุนเกินกว่าฐานวงเงิน

ลงทุนท่ีจะเรียกจากผูล้งทุนของกองทุนยอ่ยไม่เกินรอ้ยละ 25 ของฐานวงเงินลงทุนท่ีกองทุนยอ่ยจะเรียกจากผูล้งทุน 

ดงัน้ัน การท่ีกองทุนเขา้ลงทุนในกองทุนยอ่ยจึงส่งผลใหก้องทุนตอ้งรบัความเส่ียงในการเขา้ลงทุนหรือตกลงจะเขา้
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ลงทุนเป็นจ านวนท่ีเกินฐานวงเงินลงทุนท่ีจะเรียกเก็บจากผูล้งทุนของกองทุนยอ่ยในอตัรารอ้ยละ 25 เช่นกนั 

นอกจากน้ี กองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุนยงัสามารถกูย้มืเงินส าหรบัจ านวนเงินส่วนท่ีขาดหากเกิดเหตุการณด์งักล่าว

ขึ้ น ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกองทุนอนัท าใหค้วามเส่ียงของกองทุนเพิ่มขึ้ น  

1.7 ความเช่ือมัน่ในทีมผูบ้ริหาร  

ถึงแมว้่ากองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ประสงคท่ี์จะลงทุนในกองทุนอา้งอิง (Underlying 

Fund) ซ่ึงมีทีมผูบ้ริหารท่ีมีมาตรฐานการปฏบิติัการท่ีเป็นท่ียอมรบั แต่กองทุนไม่สามารถรบัประกนัความส าเร็จของ

ทีมผูบ้ริหารในการบริหารจดัการกองทุนอา้งอิงได ้ซ่ึงหากทีมผูบ้ริหารของกองทุนอา้งอิงลม้เหลวในการบริหารกองทุน

อา้งอิงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกองทุนได ้ 

1.8 การเปล่ียนแปลงกลยุทธก์ารลงทุน  

กลยุทธก์ารลงทุนของกองทุนยอ่ย ท่ีกองทุนเขา้ลงทุนอาจเปล่ียนแปลงไดโ้ดยการอนุมติัล่วงหน้าโดยเสียงขา้งมากของ

หุน้ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ (Outstanding Shares) โดยการเปล่ียนแปลงใด ๆ ซ่ึงไดร้บัอนุมติัจากเสียงขา้งมากดงักล่าวจะ

มีผลผูกพนัผูล้งทุนทุกราย (รวมถึงผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ยกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเสนอ หรืองดออกเสียง) การ

ตดัสินใจเขา้ท ากิจกรรมใหม่ หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงกลยุทธก์ารลงทุนเดิมของกองทุนยอ่ย อาจท าใหเ้งินทุนของ

กองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุนมีความเส่ียงเพิ่มเติมอยา่งมีนัยส าคญั  

1.9 คดีความโดยบุคคลภายนอก  

กิจกรรมการลงทุนทางออ้มของกองทุนจะส่งผลใหก้องทุนอาจมคีวามเส่ียงท่ีจะตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งในคดีความกบั

บุคคลภายนอก ทั้งน้ี โดยปกติกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) จะรบัภาระคา่ใชจ้่ายในการ

ต่อสูข้อ้เรียกรอ้งของบุคคลภายนอก และการช าระเงินใด ๆ ตามการตกลงยุติคดีหรือค าพพิากษา ซ่ึงจะท าให้

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ลดจ านวนลงอนัส่งผลท าใหท้รพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุนลดจ านวนลงตามไปดว้ย  

1.10 ขอ้จ ากดัการโอน  

หุน้ของ กองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ไม่มีตลาดสาธารณะ (Public Market) รองรบัในการ

ซ้ือขายและไม่อาจคาดวา่จะมีการพฒันาตลาดน้ีขึ้ นในอนาคต นอกจากน้ี การโอนหุน้จะกระท าไดโ้ดยการอนุมติั

ล่วงหน้าจากหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) เท่าน้ัน และตอ้งเป็นไปตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัและ

ขัน้ตอนท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หก้บับุคคลในวงจ ากดั (Private Placement Memorandum) 

และหนังสือส าคญัการจดัตั้ง (Articles of Incorporation) กองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) 

ดงัน้ัน ผูล้งทุนจึงควรรบัทราบและยอมรบัไดถึ้งความเส่ียงจากการท่ีการลงทุนในกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ี

กองทุนเขา้ลงทุน) ของกองทุนไม่มีสภาพคล่องในการซ้ือขาย  

1.11 การแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหุน้ต่อบุคคลในวงจ ากดั  

ขอ้บงัคบัในขอ้ตกลงการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หก้บับุคคลในวงจ ากดั (Private Placement Memorandum) ของ 

กองทุนหลกั (รวมถึงกลยุทธก์ารลงทุน และ/หรือนโยบายของกองทุนยอ่ย ท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) อาจถูกแกไ้ขเพิ่มเติม
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ได ้โดยเป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลงดงักล่าว ซ่ึงการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวอาจส่งผลท าใหค้วามเส่ียงใน

การท่ีกองทุนเขา้ลงทุนในกองทุนยอ่ยเพิ่มขึ้ น หรือส่งผลกระทบในทางลบแก่กองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

1.12 สภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดโดยทัว่ไป  

สภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดโดยทัว่ไปอาจมีผลต่อความส าเร็จของกองทุน ตวัอยา่งของสภาวะเศรษฐกจิและภาวะ

ตลาดโดยทัว่ไปไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย ความสามารถในการจดัหาสินเช่ือ อตัราเงินเฟ้อ ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ 

การเปล่ียนแปลงของกฎหมาย (รวมถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวกบัการจดัเก็บภาษีจากการลงทุนของกองทุน) อุปสรรค

ทางการคา้ การควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตรา และสถานการณท์างการเมืองภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 

(รวมถึงสงคราม การก่อการรา้ย หรือปฏบิติัการดา้นความมัน่คง) ปัจจยัเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อระดบัและความ

ผนัผวนของราคาของหลกัทรพัยแ์ละสภาพคล่องของการลงทุนของกองทุน ความผนัผวนหรือการขาดสภาพคล่องอาจ

ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของกองทุน หรือกอ่ใหเ้กิดความสญูเสีย กองทุนมฐีานะการซ้ือขาย 

(Trading Positions) คา้งไวอ้ยูเ่ป็นจ านวนมาก ซ่ึงอาจท าใหก้องทุนไดร้บัผลกระทบในทางลบจากความผนัผวนใน

ตลาดการเงิน โดยยิง่กองทุนมีฐานะการซ้ือขาย (Trading Positions) มากเท่าใด ความระดบัของความสญูเสียท่ีอาจ

เกิดขึ้ นก็ยิง่สูงขึ้ นตามไปดว้ย  

1.13 ความเส่ียงทางดา้นกฎหมาย ภาษีอากร และการก ากบัดูแล  

การเปล่ียนแปลงของกฎหมาย ภาษีอากร และการก ากบัดูแล ตลอดจนค าวินิจฉยัของศาลอาจเกิดขึ้ นไดใ้นระหว่าง

การด าเนินการของกองทุน ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบต่อ (1) กองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้

ลงทุน) หุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) ผูจ้ดัการกองทุน (Manager) หรือ ผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน 

(Portfolio Manager) หรือกองทุนอา้งอิง (Underlying Fund) (2) ลกัษณะและวธีิการลงทุนของกองทุน (3) ผลการ

ด าเนินงานของกองทุน หรือ (4) ผูล้งทุนในกองทุน ทั้งน้ี การก ากบัดูแลของกองทุนเพื่อการลงทุนภาคเอกชน 

(Private Investment Funds) และบริษัทเอกชนยงัคงมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาต่อไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าว

อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมลูค่าของการลงทุนของกองทุนอา้งอิง (และของกองทุน) และความสามารถท่ีจะ

ด าเนินกลยุทธก์ารลงทุนของกองทุนอา้งอิง และภาครฐัไดม้ีการออกกฎหมายและก ากบัดูแลอุตสาหกรรมบริการดา้น

การเงิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ธุรกจิกองทุนเพื่อการลงทุนภาคเอกชน และท่ีปรึกษาการลงทุนอยา่งเขม้ขน้ ซ่ึงการ

ตรวจสอบดงักล่าวอาจเพิ่มภาระและค่าใชจ้า่ยทางดา้นกฎหมาย การปฏบิติัตามกฎระเบียบ การบริหารจดัการ และ

อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ตลอดจนการควบคุมดูแลและการเขา้มามีส่วนเกี่ยวขอ้งของหน่วยงานก ากบัดูแลในการด าเนินการ

ของกองทุน กองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) หุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด ผูจ้ดัการกองทุน 

หรือผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน และ/หรือกองทุนอา้งอิงอาจท าใหเ้กิดความคลุมเครือหรือความขดัแยง้กนัระหว่างระบบ

กฎหมายหรือระบบการก ากบัดแูลท่ีใชบ้งัคบักบักองทุน กองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) 

หุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด ผูจ้ดัการกองทุนหรือ ผูจ้ดัการพอรต์การลงทุนและ/หรือกองทุนอา้งอิง นอกจากน้ี ตลาด

หลกัทรพัยแ์ละตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าอยูภ่ายใตก้ฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการวาง

หลกัประกนั (Margin Requirements) ท่ีเขม้ขน้ และอาจมีการน าหลกัเกณฑห์รือกฎหมายอื่นของประเทศ

สหรฐัอเมริกาหรือประเทศอื่น ซ่ึงควบคุมกองทุน กองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) หุน้ส่วนไม่

จ ากดัความรบัผิด ผูจ้ดัการกองทุนหรือผูจ้ดัการพอรต์การลงทุนและ/หรือกองทุนอา้งอิงมาใชไ้ด ้โดยขอบเขตท่ีอาจ

เป็นไปไดข้องหลกัเกณฑห์รือกฎหมายน้ันไม่เป็นท่ีทราบได ้กองทุนไม่สามารถรบัรองวา่กองทุน กองทุนหลกั (ซ่ึง

รวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) หุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด ผูจ้ดัการกองทุนหรือผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน 

และ/หรือกองทุนอา้งอิง จะไม่ถูกตรวจสอบหรือก ากบัดูแลจากหน่วยงานตามกฎหมายในอนาคต ผลของการ
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เปล่ียนแปลงหรือพฒันาการในดา้นการก ากบัดูแลท่ีมีต่อกองทุน อาจกระทบต่อวธีิการในการบริหารจดัการกองทุน 

อยา่งมีนัยส าคญั  

1.14 ขอ้มลูระบุตวับุคคลและการรายงานความเป็นผูร้บัผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากการช าระเงิน  

กฎหมาย Foreign Account Tax Compliace Act ("FATCA") มีวตัถุประสงคเ์พื่อลดการหลีกเล่ียงภาษีของพลเมือง

สหรฐัอเมริกา โดยก าหนดใหส้ถาบนัการเงินต่างประเทศ (FFIs) รายงานรายละเอียดของผูล้งทุนท่ีเป็นพลเมือง

สหรฐัอเมริกาซึ่งถือครองทรพัยสิ์นภายนอกประเทศสหรฐัอเมริกาต่อกรมสรรพากรของสหรฐัอเมริกา (U.S. Internal 

Revenue Service) สืบเน่ืองจากกฎหมาย Hire Act และเพื่อจงูใจมิใหส้ถาบนัการเงินต่างประเทศ อยูน่อกระบบ

กฎหมายน้ี หลกัทรพัยข์องสหรฐัอเมริกาทั้งหมดซ่ึงถือครองโดยสถาบนัการเงินท่ีไม่ไดเ้ขา้มาอยูใ่นและปฏบิติัตาม

ระบบกฎหมายน้ีจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายของประเทศสหรฐัอเมริกาในอตัรารอ้ยละ 30 ของจ านวนเงินรวมท่ีไดร้บัจาก

การขาย (Gross Sales Proceeds) และเงินได ้(Income) ระบบกฎหมายน้ีมีผลบงัคบัใชอ้ยา่งเป็นขัน้ตอน ระหวา่ง

วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560 เมื่อวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2557 ประเทศสหรฐัอเมริกาและประเทศ

ลกัเซมเบิรก์ (Grand Duchy of Luxembourg) ไดเ้ขา้ท าความตกลงระหวา่งรฐัแบบท่ี 1 (Model 1 Intergovernmental 

Agreement) ("ความตกลง IGA") และบนัทึกความเขา้ใจท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่ออ านวยความสะดวกการปฏบิติัตามบทบญัญติั

ของกฎหมาย FATCA นอกจากน้ี ประเทศไทยยงัไดเ้ขา้ท าความตกลงระหวา่งรฐัแบบท่ี 1 กบัประเทศสหรฐัอเมริกา

โดยเลือกเป็น Model 1A (Reciprocal) ท่ีก าหนดใหป้ระเทศไทยและสหรฐัอเมริกาส่งขอ้มลูใหแ้ก่กนัและกนัผ่านระบบ

อตัโนมติั ทั้งน้ี กองทุนมีสถานะเป็นสถาบนัการเงินต่างประเทศ ซ่ึงภายใตก้ฎหมาย FATCA และความตกลง IGA ของ

ประเทศลกัเซมเบิรก์น้ัน สถาบนัการเงินต่างประเทศ สามารถมีสถานะเป็นสถาบนัการเงินต่างประเทศประเภท "ตอ้ง

รายงาน" (Reporting) หรือสถาบนัการเงินต่างประเทศประเภท "ไม่ตอ้งรายงาน" (Non-Reporting) อน่ึง ขึ้ นอยูก่บั

การท่ีกองทุนยอ่ย ถูกก าหนดใหม้ีสถานะเป็นสถาบนัการเงินระหว่างประเทศประเภทใด ซ่ึงหากกองทุนยอ่ย ถูก

ก าหนดใหม้ีสถานะเป็นสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศแบบท่ี "ตอ้งรายงาน" กองทุนจึงอาจจ าเป็นตอ้งก าหนดใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนทุกรายมอบเอกสารหลกัฐานท่ีจ าเป็นเกี่ยวกบัถ่ินท่ีอยูท่างภาษี และรายงานขอ้มลูบางอยา่งเกี่ยวกบับญัชี

ท่ีตอ้งรายงาน (Reportable Accounts) ต่อหน่วยงานท่ีมีอ านาจของประเทศไทยและลกัเซมเบิรก์และ/หรืออาจ

จ าเป็นตอ้งก าหนดขอ้จ ากดัในการเสนอขายและการขายหุน้ต่อผูล้งทุนบางประเภท ทั้งน้ี รฐับาลไทยและรฐับาล

ลกัเซมเบิรก์จะออกกฎหมายตามความตกลง IGA เพื่อการปฏบิติัตามกฎหมาย FATCA อยา่งสมบูรณ ์ซ่ึงจะตอ้งใช้

เวลาระยะหน่ึงเพื่อท่ีจะประเมินผลกระทบทั้งหมดท่ีกฎหมาย FATCA มีต่อประเทศไทยและประเทศลกัเซมเบิรก์ได้

อยา่งถูกตอ้ง  

1.15 ความไม่แน่นอนของผลในอนาคต  

หนังสือช้ีชวนฉบบัน้ีอาจรวมขอ้มลูท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณใ์นอนาคต (Forward-Looking Information) 

บางอยา่ง ขอ้มลูน้ีไดจ้ดัท าขึ้ นจากประสบการณใ์นอุตสาหกรรม โดยอยูบ่นสมมุติฐานขอ้เท็จจริงต่าง ๆ และความเห็น

ท่ีเกี่ยวกบัเหตุการณใ์นอนาคตซ่ึงกองทุนเช่ือว่ามีความสมเหตุสมผลในขณะท่ีจดัท า อยา่งไรก็ตาม กองทุนไม่สามารถ

รบัรองว่าสมมุติฐานเหล่าน้ันถูกตอ้ง ผลตอบแทนการลงทุนท่ีผ่านมาของกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุน

เขา้ลงทุน) ไม่ไดเ้ป็นส่ิงบ่งช้ีความส าเร็จในอนาคต  

1.16 ความเส่ียงเกี่ยวกบัการลงทุนประเภท Private Equity  

กองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) อาจมีความเส่ียงหลายประการท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนใน

ทรพัยสิ์นหรือหลกัทรพัยข์องบริษัทต่าง ๆ ท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัย ์กองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ี
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กองทุนเขา้ลงทุน) แขง่ขนักบันิติบุคคลอื่น ๆ หลายแห่งเพื่อใหไ้ดพ้อรต์การลงทุนท่ีน่าสนใจ และหากกองทุนหลกั (ซ่ึง

รวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ไม่ประสบความส าเร็จอาจส่งผลใหผ้ลก าไรของกองทุนลดลง (หรือส่งผลให้

กองทุนประสบผลขาดทุน) นอกจากน้ีเน่ืองจากลกัษณะของโครงการลงทุนของกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ี

กองทุนเขา้ลงทุน) ท่ีกองทุนเขา้ลงทุน กองทุนจึงอาจมีความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในบริษัทซ่ึงอยูใ่น

ระยะเร่ิมตน้และ/หรือบริษัทท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเทคโนโลยี บริษัทเหล่าน้ีอาจรบัภาระของภาวะในทางลบของธุรกจิ

และเศรษฐกจิไดน้้อยกว่าบริษัทท่ีมีขนาดใหญ่กวา่และก่อตั้งมานานกวา่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ บริษัทท่ีอยูใ่นระยะเร่ิมตน้

อาจขาดประสบการณห์รือความรูค้วามสามารถในดา้นการบริหารจดัการ และความสามารถท่ีจะเขา้ถึงช่องทางการ

จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องตน ขาดความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์และมีเงินทุนไม่เพียงพอส าหรบัค่าใชจ้า่ยในการ

ด าเนินงาน การวิจยัและการพฒันา อีกทั้งเทคโนโลยขีองบริษัทเหล่าน้ันอาจยงัไม่ไดร้บัการทดสอบ ปัจจยัเหล่าน้ีท า

ใหผู้อ้อกหลกัทรพัยใ์นระยะเร่ิมตน้มีแนวโน้มท่ีจะลม้เหลวในดา้นการด าเนินงานและการเงิน ซ่ึงมีผลในทางลบต่อ

ความอยูร่อดของผูอ้อกหลกัทรพัยท์ั้งในระยะสั้นและระยะยาวมากกว่าผูป้ระกอบการรายอื่นในธุรกิจเดียวกนั บริษัท

เหล่าน้ันอาจไม่มีประวติัการด าเนินงานท่ีสรา้งผลก าไร หรืออาจมีประวติัการด าเนินงานท่ีสรา้งผลก าไรอยา่งจ ากดั

และไม่สามารถสรา้งผลก าไรไดใ้นอนาคต และอาจมีความผนัผวนสูงในดา้นรายได ้ค่าใชจ้า่ยและผลก าไร และอาจ

พึ่งพาการบริหารจดัการโดยบุคลากรหลกัเพียงคนเดียวหรือไม่กี่คน อีกทั้งอาจมีความอ่อนไหวต่อความสูญเสีย และ

ความเส่ียงต่อการลม้ละลายท่ีสูงกว่า ความสามารถท่ีจะแปลงการลงทุนประเภท Private Equity เป็นเงินทุนอาจขึ้ นอยู่

กบัความส าเร็จของการถอนตวัจากการลงทุน นอกจากน้ี ความส าเร็จของการถอนตวัจากการลงทุนอาจขึ้ นอยูก่บัการ

ขาย การควบรวมกิจการ การเสนอขายหลกัทรพัยต่์อประชาชนครั้งแรก หรือธุรกรรมในท านองเดียวกนั ในกรณีท่ีมี

การถือครองส่วนไดเ้สียท่ีมอี านาจควบคุม (Controlling Interest) หรือส่วนไดเ้สียท่ีมีนัยส าคญั (Significant Stake) 

ในแต่ละทรพัยสิ์นหรือบริษัทท่ีเขา้ลงทุน (Portfolio Company) เน่ืองจากทรพัยสิ์นเหล่าน้ัน หรือหลกัทรพัยข์องบริษัท

เหล่าน้ันไม่ไดม้ีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัย ์กองทุนไม่สามารถรับรองวา่กองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ี

กองทุนเขา้ลงทุน) จะสามารถถอนตวัจากการลงทุนไดส้ าเร็จในเวลาหรือราคาท่ีตอ้งการ และการถอนตวัจากการ

ลงทุนในทรพัยสิ์นหรือหลกัทรพัยด์งักล่าวอาจเป็นไปไดย้าก มีความล่าชา้อยา่งมาก หรือเป็นการพน้วสิยั  

1.17 ความเส่ียงท่ีเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรพัย ์ 

ตามแผนการลงทุนของกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ท่ีกองทุนเขา้ลงทุน กองทุนอาจมี

ความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์ซ่ึงหากปัจจยัพื้ นฐาน (fundamentals) ของ

อสงัหาริมทรพัยต์กต า่ลง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนในท่ีสุด โดยความเส่ียงเหล่าน้ี

รวมถึงความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัภาระการเป็นเจา้ของอสงัหาริมทรพัย ์สภาวะเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงของกฎหมาย

ส่ิงแวดลอ้มและการจดัโซนน่ิง (zoning) ความสูญเสียจากภยัพบิติัและการเวนคืน ขอ้จ ากดัเกี่ยวกบัการเช่า การลด

ต า่ลงของมลูค่าอสงัหาริมทรพัย ์การเปล่ียนทศันคติของผูเ้ช่าต่ออสงัหาริมทรพัย ์การเปล่ียนแปลงในอุปทานและอปุ

สงคข์องอสงัหาริมทรพัยท่ี์แขง่ขนักนัในพื้ นท่ี (เช่น อนัเน่ืองมาจากการกอ่สรา้งท่ีมากเกินความตอ้งการ) ความผนั

ผวนของอตัราการเขา้พกัโดยเฉล่ีย รายไดจ้ากการด าเนินงาน อตัราค่าหอ้งพกัส าหรบัทรพัยสิ์นประเภทโรงแรม และ

ทรพัยากรทางการเงินของผูเ้ช่า การเปล่ียนแปลงของความสามารถในการกูย้มื (Debt Financing) ซ่ึงอาจส่งผลใหก้าร

ขายหรือจดัหาเงินกูเ้พื่อช าระคืนหน้ีเดิม (Refinancing) ของอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นไปไดย้ากหรือไม่สามารถท่ีจะท าได ้

การเปล่ียนแปลงกฎหมายเกี่ยวกบัอาคาร ส่ิงแวดลอ้ม และอื่น ๆ การขาดแคลนพลงังานและวสัดุ ความเส่ียงต่าง ๆ ท่ี

สามารถเอาประกนัภยัไดห้รือไม่สามารถเอาประกนัภยัได ้ภยัธรรมชาติ เหตุการณท์างการเมือง การเปล่ียนแปลงใน

กฎระเบียบของทางการ (เช่น การควบคุมค่าเช่า) การเปล่ียนแปลงอตัราภาษีอสงัหาริมทรพัยแ์ละค่าใชจ้่ายการ

ด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย และความพรอ้มของกองทุนสินเช่ือภาคอสงัหาริมทรพัย ์(Mortgage 

Funds) ซ่ึงอาจส่งผลใหก้ารขายหรือการจดัหาเงินกูเ้พื่อช าระคืนหน้ีเดิมของทรพัยสิ์นเป็นไปไดย้ากหรือไม่สามารถจะ

ท าได ้การเพิ่มขึ้ นของการผิดนัดจ านอง การขึ้ นอตัราดอกเบ้ียการกูย้มื ความตกต า่ลงของเศรษฐกิจหรือการเมืองซ่ึง
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ท าใหก้ารเดินทางลดลง ความรบัผิดเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอ้ม ความรบัผิดท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการจ าหน่ายจ่ายโอนทรพัยสิ์น 

เหตุสุดวิสยั การก่อการรา้ย สงคราม และปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของกองทุน กองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึง

กองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) และผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager)  

1.18 ความเส่ียงจากการร่วมลงทุน (co-investment)    

กองทุนยอ่ยมีเป้าหมายท่ีจะร่วมลงทุน (co-invest) ใน Private Companies ซ่ึงการร่วมลงทุนมกัจะเป็นการลงทุนใน

ฐานะผูถื้อหุน้ส่วนน้อย (minority shareholder) โดยท่ีมีนักลงทุนรายอื่นลงทุนในฐานะผูล้งทุนหลกั (lead investor) 

ซ่ึงแมว้่าการร่วมลงทุนจะมีขอ้ดีหลายประการ (เช่น การกระจายความเส่ียงจากการลงทุนในสดัส่วนท่ีต า่เทียบกบั

มลูค่าการลงทุนทั้งหมด การลงทุนในท่ีผูล้งทุนหลกัรายอื่นไดค้ดัเลือกมาแลว้ (pre-qualified deals) ฯลฯ) การ

ลงทุนในลกัษณะน้ีก็มีความเส่ียงหลายประการเช่นกนั ยกตวัอยา่งเช่น ความเส่ียงท่ีกลุ่ม Lombard Odier จะเลือก

จดัสรรโอกาสลงทุนในท่ีมีศกัยภาพใหก้บัตนเองในขณะท่ีจดัสรรท่ีมีศกัยภาพต า่กว่าใหก้องทุนท่ีลงทุนในลกัษณะของ

การร่วมลงทุน (เช่น กองทุนยอ่ย) ความเส่ียงของการเป็นผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยซ่ึงผูถื้อหุน้ท่ีมีคะแนนเสียงส่วนใหญ่อาจ

เอาเปรียบได ้เป็นตน้  

1.19 อายุโครงการและการขายคืนหน่วยลงทุน  

กองทุนมีอายุโครงการ 7 ปี แต่อาจเลิกโครงการกอ่น 7 ปี ได ้หากหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) 

ใน ฐานะเป็นผูร้บัผิดชอบต่อการบริหารจดัการของกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ใชดุ้ลย

พินิจเลิกกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ทั้งน้ี ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้

จนกว่าจะเลิกโครงการ และหากกองทุน LOIM และ/หรือกองทุนอา้งอิง ไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นของตนเพื่อคืน

เงินตน้และหรือ จา่ยผลตอบแทนใหแ้ก่กองทุน ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม อาจส่งผลใหผู้ล้งทุนสูญเสีย เงินตน้และ

ผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั  

2. ความเส่ียงเฉพาะท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ   

กองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) มีแนวโน้มอาจไปลงทุนในต่างประเทศในหลายพื้ นท่ี โดยการลงทุนในตลาด

ต่างประเทศ (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม) อาจมีความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งดงัต่อไปน้ี  

2.1 ความเส่ียงทางการเมือง  

มลูค่าของสินทรพัยข์องกองทุนอา้งอิงอาจไดร้บัผลกระทบจากความไม่แน่นอนหรือเหตุการณต่์าง ๆ เช่น พฒันาการ

ทางการเมือง การโอนกจิการใหเ้ป็นของรฐั การเปล่ียนแปลงนโยบายของรฐับาล การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ 

(รวมถึงการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลในเร่ืองด ารงฐานะทางการเงิน (prudential rules) ตามกรอบการ

ก ากบัดูแลเร่ืองการด ารงเงินทุน (capital adequacy framework) ท่ีใชบ้งัคบั และกฎระเบียบเพือ่การส่งเสริม

เสถียรภาพทางการเงินและเพิ่มความคุม้ครองผูฝ้ากเงิน ภาษีอากรและการส่งเงินกลบัประเทศ และขอ้จ ากดัเกี่ยวกบั

การลงทุนต่างชาติในประเทศต่าง ๆ ท่ีกองทุนอา้งอิงอาจลงทุนอยู ่ 

2.2 ความเส่ียงดา้นเศรษฐกจิ  
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มีความเป็นไดท่ี้จะเกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายภาษีอากร นโยบายการคลงัและการเงิน กฎระเบียบการส่งก าไรกลบั

ประเทศ และกฎระเบียบทางดา้นเศรษฐกิจอืน่ ๆ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้ นแลว้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการลงทุน

ภาคเอกชน  

เศรษฐกิจต่างประเทศอาจแตกต่างกนัในดา้นอตัราการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) อตัราเงิน

เฟ้อ การลงทุนต่อ (Capital Reinvestment) ความพอเพียงดา้นทรพัยากร และดุลการช าระเงิน ซ่ึงความแตกต่าง

เหล่าน้ีอาจเป็นไดท้ั้งผลดีหรือผลเสีย  

2.3 ความเส่ียงดา้นกฎหมาย  

ตวับทกฎหมายและกฎระเบียบในบางประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกีย่วขอ้งกบัการลงทุน

ต่างชาติและภาษีอากร หรือการตีความกฎหมายกฎระเบียบดงักล่าวน้ัน อาจเปล่ียนแปลงได ้นอกจากน้ีอาจมีกรณี

ของคดีความในหลายประเทศ  

2.4 ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและสกุลเงิน  

การท่ีกองทุนถือครองทรพัยสิ์นโดยออ้มผ่านกองทุนหลกั กองทุนยอ่ย และกองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) ในสกุล

เงินทอ้งถ่ินน้ันท าใหก้องทุนจะมคีวามเส่ียงดา้นสกุลเงินในระดบัหน่ึงซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบต่อผลการ

ด าเนินงานของกองทุน และการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอาจกระทบมลูค่าของหลกัทรพัยใ์น

พอรต์การลงทุน  

นอกจากน้ี กองทุนหลกั กองทุนยอ่ย และกองทุนอา้งอิงอาจมีค่าใชจ้า่ยท่ีเกี่ยวกบัการแปลงสกุลเงินต่าง ๆ อีกทั้ง

กองทุนอา้งอิงอาจท าธุรกรรมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศบนความคาดหมายวา่จะช าระเงินลงทุนท่ีกองทุนตก

ลงจะเขา้ลงทุน (Capital Commitments) หรือไดร้บัเงินเมื่อมีการจ าหน่ายจ่ายโอน แต่โดยปกติ กองทุนอา้งอิงจะเล่ียง

ไม่ป้องกนัความเส่ียงดา้นสกุลในเงินระยะยาว  

เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงในตลาดหุน้ในทางลบ กองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) อาจซื้ อพุทอ

อปชัน่ (put option) และคอลออปชัน่ (call option) ท่ีอา้งอิงหุน้ ท าการออกคฟัเวอรค์อลออปชัน่ (Covered Call 

Options) บนหุน้ และซ้ือฟิวเจอรอ์า้งอิงดชันีหุน้ (Stock Index Futures) และออปชัน่ท่ีเกี่ยวขอ้ง กองทุนไม่สามารถ

รบัประกนัไดว้่าจะมีตราสารท่ีเหมาะสมกบัการป้องกนัความเส่ียงเกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงในตลาดพรอ้มเวลาท่ี

กองทุนอา้งอิงตอ้งการใชต้ราสารเหล่าน้ัน  

การส่งรายไดจ้ากการลงทุน เงินทุน และเงินท่ีไดร้บัจากการขายหลกัทรพัยก์ลบัประเทศของผูล้งทุนต่างชาติ เช่น 

กองทุนอา้งอิงน้ัน อาจตอ้งจดทะเบียนกบัหน่วยงานของรฐัหรือไดร้บัการอนุมติัจากหน่วยงานของรฐัในบางประเทศ 

กองทุนอา้งอิงอาจไดร้บัผลกระทบในทางลบจากความล่าชา้หรืออาจถูกปฏเิสธมิใหจ้ดทะเบียนหรือไม่ไดร้บัการอนุมติั

ส าหรบัการส่งเงินกลบัประเทศดงักล่าว  

2.5 ความเส่ียงท่ีเกี่ยวกบัการบญัชี การตรวจสอบ และการรายงานทางการเงิน  

มาตรฐานท่ีเกี่ยวกบัการเผยแพร่ขอ้มลู การบญัชี การตรวจสอบ การรายงาน และเง่ือนไขตามกฎหมายในบาง

ประเทศท่ีมีการเขา้ลงทุนบางอยา่งอาจมีความเขม้งวดน้อย ซ่ึงหมายความว่ามลูค่าของการลงทุนดงักล่าวท่ีรายงาน

อาจแตกต่างจากมลูค่าท่ีจะรายงานในประเทศซ่ึงมีมาตรฐานท่ีเขม้งวดกว่า  
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2.5.1 ความเส่ียงดา้นภาษี  

กองทุน หลกั และ/หรือกองทุนในฐานะผูถื้อหุน้จ ากดัความรบัผิด (Limited Shareholder) ของกองทุนหลกั (ซ่ึง

รวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) อาจตอ้งเสียภาษีอากรเพิ่มเติมหรือภาษีอากรท่ีไม่ไดค้าดหมายไวใ้นประเทศ

ต่าง ๆ ท่ีกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) กองทุนอา้งอิง หรือสินทรพัยอ์า้งอิง (Underlying 

Investments) ประกอบการและลงทุนอยู ่การเปล่ียนแปลงในสนธิสญัญาภาษี (หรือการตีความสนธิสญัญาภาษี) 

ระหว่างลกัเซมเบิรก์ (Luxembourg) และประเทศอื่น ๆ ท่ีกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) 

กองทุนอา้งอิง หรือสินทรพัยอ์า้งอิงลงทุนผ่านอาจมีผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึง

กองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ท่ีจะสรา้งรายไดห้รือก าไรจากการลงทุน (Capital Gains) อยา่งมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการสรา้งรายไดห้รือก าไรของกองทุน  

2.5.2 ความเส่ียงท่ีเกี่ยวกบัตวักลางทอ้งถ่ิน  

ธุรกรรมบางอยา่งของกองทุนอา้งอิงอาจด าเนินการผ่านนายหนา้ ธนาคาร หรือองคก์รทอ้งถ่ินอืน่ในต่างประเทศ และ

กองทุนอา้งอิงอาจมีความเส่ียงจากการผิดสญัญา การมีหน้ีสินลน้พน้ตวั หรือการทุจริตขององคก์รเหล่าน้ัน กองทุนไม่

สามารถรบัรองไดว้า่เงินท่ีออกทดรองใหก้บัองคก์รเหล่าน้ันจะไดร้บัช าระคืน หรือกองทุนอา้งอิงจะมีสิทธิไล่เบ้ียใด ๆ 

ในกรณีการผิดสญัญาในการเก็บ การโอนและการฝากหลกัทรพัยช์นิดไม่ระบุช่ือผูถื้อ กองทุนอา้งอิงมีความเส่ียงต่าง ๆ 

ซ่ึงรวมถึงการถูกโจรกรรม การสญูหายและการถูกท าลาย นอกจากน้ี กองทุนอา้งอิงยงัตอ้งพึ่งพาความมีเสถียรภาพ

ของระบบการธนาคารในประเทศเหล่าน้ันซ่ึง  

2.5.3 ความเส่ียงดา้นการส่งเงินลงทุนกลบัประเทศและขอ้จ ากดัการลงทุน  

บางประเทศมีการหา้มหรือก าหนดขอ้จ ากดัท่ีมีนัยส าคญัต่อการลงทุนของนิติบุคคลต่างชาติ บางประเทศก าหนดให้

บุคคลต่างชาติตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากหน่วยงานของรฐัก่อนสามารถลงทุน หรือจ ากดัการลงทุนของบุคคลต่างชาติใน

บริษัทแห่งใดแห่งหน่ึง หรือจ ากดัใหบุ้คคลต่างชาติลงทุนในบริษัทแห่งหน่ึงไดเ้ฉพาะในส่วนของหลกัทรพัยป์ระเภทท่ี

ก าหนดเท่าน้ัน โดยหลกัทรพัยด์งักล่าวอาจมสิีทธิดอ้ยกว่าหลกัทรพัยป์ระเภทอื่นของบริษัทน้ันท่ีบุคคลต่างชาติไม่

สามารถถือได ้บางประเทศอาจจ ากดัโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัต่อผลประโยชน์ของชาติ การส่ง

รายไดจ้ากการลงทุน เงินทุน และเงินท่ีไดร้บัจากการขายกลบัประเทศโดยผูล้งทุนต่างชาติ อาจตอ้งมีการจดทะเบียน

กบัหน่วยงานของรฐัและ/หรือการอนุมติัจากหน่วยงานของรฐัในประเทศท่ีก าลงัพฒันาบางประเทศ ซ่ึงอาจมี

ผลกระทบในทางลบต่อการด าเนินงานของกองทุนอา้งอิงท าใหส่้งผลกระทบในทางลบต่อการด าเนินงานของกองทุน

เช่นกนั ถึงแมว้า่กองทุนอา้งอิงจะลงทุนในตลาดซ่ึงขอ้จ ากดัเหล่าน้ีถือวา่เป็นท่ียอมรบัได ้แต่ก็อาจมีการออกขอ้จ ากดั

ใหม่หรือเพิ่มเติมภายหลงัจากการลงทุนครั้งแรกท่ีอาจเป็นการจ ากดัความสามารถในการบริหารจดัการทรพัยสิ์นน้ัน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และอาจก่อใหเ้กิดความสญูเสียท่ีมีนัยส าคญั  

2.5.4 ความเส่ียงในดา้นการช าระราคา การส่งมอบ และการเกบ็รกัษาหลกัทรพัย ์ 

ตลาดหลกัทรพัยบ์างแห่งประสบปัญหาดา้นการด าเนินงาน การช าระราคา การส่งมอบ และการเก็บรกัษาหลกัทรพัย์

เป็นครั้งคราว ซ่ึงส่งผลใหก้ารซ้ือขายลม้เหลว (Failed Trades) หากปัญหาดงักล่าวเกิดขึ้ น กองทุนอา้งอิงอาจพลาด

โอกาสการลงทุนท่ีน่าสนใจ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทุน หากกองทุนอา้งองิไม่สามารถ

ด าเนินการซ้ือหลกัทรพัยไ์ด ้หรือในกรณีท่ีกองทุนอา้งอิงเป็นผูข้าย ราคาของหลกัทรพัยท่ี์การซ้ือขายลม้เหลวน้ันอาจ
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ลดลงภายหลงัจากเวลาท่ีเขา้ท าการซ้ือขาย และหากกองทุนอา้งอิงไดเ้ขา้ท าสญัญากบัผูซ้ื้อหลกัทรพัยแ์ลว้ กองทุน

อา้งอิงจะมีความรบัผิดต่อผูซ้ื้อดงักล่าว  

2.5.5 การขาดการก ากบัดูแล  

กองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ท่ีกองทุนเขา้ลงทุนน้ันไม่ไดร้บัการอนุมติัจากหน่วยงานดา้น

การเงินใด ๆ และจะไม่อยูใ่นการก ากบัดูแลของหน่วยงานดา้นการเงินใด ๆ อยา่งไรก็ตาม อาจมีการกบัก าดูแล

กองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) โดยออ้มโดยหน่วยงานก ากบัดูแลท่ี Alternative Investment 

Fund Manager (AIFM) อยูใ่นบงัคบั  

3. ความเส่ียงเฉพาะท่ีเกี่ยวกบักองทุนอา้งอิง    

3.1 การผิดนัดช าระเงินในการเรียกระดมทุน  

ผูล้งทุนของกองทุนอา้งอิงท่ีผิดนัดช าระเงินในการเรียกระดมทุน (Capital Call) จะถูกตดัสิทธิประโยชน์ และเสีย

ค่าปรบัจ านวนมาก ถา้กองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ท่ีกองทุนเขา้ลงทุนผิดนัดช าระเงินใน

การเรียกระดมทุนของกองทุนอา้งอิง กองทุนอา้งอิงอาจด าเนินคดีความกบักองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ี

กองทุนเขา้ลงทุน) และการด าเนินการดงักล่าวอาจรา้ยแรงกวา่ท่ีกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้

ลงทุน) ด าเนินคดีกบักองทุนในฐานะผูถื้อหุน้จ ากดัความรบัผิดท่ีผิดนัด (Defaulting Limited Shareholders)  

3.2 การยกเลิกผลประโยชน์ของกองทุนหลกัในกองทุนอา้งอิง  

กองทุนอา้งอิงอาจยกเลิกผลประโยชน์ของกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ในกองทุนอา้งอิง 

ถา้กองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ไม่ปฏบิติัตามการเรียกระดมทุนของกองทุนอา้งอิงหรือถา้

กองทุนอา้งอิงพิจารณาแลว้เห็นว่าการท่ีกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) มีส่วนเกี่ยวขอ้งใน

กองทุนอา้งอิงต่อไปน้ันจะมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนัยส าคญัต่อกองทุนอา้งอิงหรือทรพัยสิ์นของกองทุนอา้งอิง  

3.3 การไม่มีสิทธิถอนเงิน  

กองทุนหลกัท่ีกองทุนเขา้ลงทุนอาจจะไม่สามารถถอนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนจากกองทุนอา้งอิง  

3.4 การพึ่งพาผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) ของกองทุนอา้งอิง  

ผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) แต่ละรายของกองทุนอา้งอิงมีบุคลากรหลกัในการด าเนินงาน การ

สูญเสียบุคลากรหลกัเหล่าน้ีจะมผีลกระทบอยา่งรา้ยแรงต่อการด าเนินงานของผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

รวมทั้งผลการด าเนินงานของกองทุนอา้งอิง  

3.5 การกระจุกตวัของพอรต์การลงทุน  

เน่ืองจากอาจจะมีการกระจุกตวัของการลงทุนของกองทุนอา้งอิง กล่าวคอืมีการน าทรพัยสิ์นไม่จ ากดัจ านวนของ

กองทุนอา้งอิงไปลงทุนในผูอ้อกหลกัทรพัย ์หมวดธุรกิจ ตลาด อุตสาหกรรม กลยุทธ ์ประเทศ หรือเขตภูมิภาคเดียว 

ผลกระทบในทางลบโดยรวมท่ีมต่ีอกองทุนอา้งอิง และกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) และ
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กองทุน อนัเน่ืองจากความเคล่ือนไหวในเชิงลบของมลูคา่หลกัทรพัยข์องผูอ้อกหลกัทรพัย ์หมวดธุรกิจ ตลาด 

อุตสาหกรรม กลยุทธ ์ประเทศ หรือเขตภูมิภาคเดียว จะสูงกว่ามากเมื่อเปรียบเทียบกบักรณีท่ีกองทุนอา้งอิงไม่ไดร้ับ

อนุญาตใหล้งทุนกระจุกตวัถึงระดบัน้ัน เน่ืองจากการกระจุกตวัของการลงทุนในผูอ้อกหลกัทรพัย ์หมวดธุรกิจ ตลาด 

อุตสาหกรรม กลยุทธ ์ประเทศ หรือเขตภูมิภาคเดียว กองทุนอา้งอิงจะมีความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัผูอ้อกหลกัทรพัย ์

หมวดธุรกจิ ตลาด อุตสาหกรรม กลยุทธ ์ประเทศ หรือเขตภูมิภาคดงักล่าว เช่น เทคโนโลยท่ีีลา้สมยัอยา่งรวดเร็ว 

ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางดา้นการก ากบัดูแล อปุสรรคในการเขา้สู่ตลาด และความอ่อนไหวต่อความผนั

ผวนของตลาดโดยรวม อีกทั้งกองทุนอา้งอิงอาจมีความออ่นไหวต่อความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสถานการณห์รือ

เหตุการณอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงในทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือการก ากบัดูแล สูงกวา่พอรต์การลงทุนท่ีมีความ

หลากหลายของการลงทุนมากกว่า ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกองทุนในท่ีสุด นอกจากน้ี อาจมีกองทุนอา้งอิง 

สองกองทุนขึ้ นไปท่ีลงทุนในหลกัทรพัย ์หมวดธุรกิจ หรือเขตภูมิภาคเดียวกนั  

3.6 ความจ าเป็นของการเกิดเหตุการณบ์างอยา่ง  

ความสามารถท่ีจะสรา้งผลก าไรจากการลงทุนของกองทุนอา้งอิงโดยมากขึ้ นอยูก่บัความสามารถท่ีจะพฒันาและ

ด าเนินกลยุทธก์ารถอนตวัจากการลงทุนไดส้ าเร็จ เช่น การเสนอขายหลกัทรพัยต่์อประชาชน หรือการขายบริษัทท่ี

เขา้ลงทุน (Portfolio Company) ถา้ผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) ของกองทุนอา้งอิงไม่สามารถถอน

ตวัจากการลงทุนไดส้ าเร็จ กองทุนอา้งอิง กองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) และกองทุน อาจ

ไดร้บัความสูญเสียอยา่งมีนัยส าคญั  

3.7 ความเส่ียงจากการทุจริตทางการเงิน  

การตรวจสอบ (Due Diligence) อยา่งเขม้งวด อาจไม่สามารถตรวจพบและป้องกนัการทุจริตไดเ้สมอ การทุจริตและ

การฉอ้โกงอื่น ๆ โดยผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัทบางแห่งท่ีกองทุนอาจเขา้ลงทุนทางออ้ม อาจมผีลกระทบในทางลบ

ต่อการประเมินมลูค่าการลงทุนของกองทุนอา้งอิง นอกจากน้ี ผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) ของ

กองทุนอา้งอิง อาจด าเนินการท่ีแตกต่างไปจากกลยุทธก์ารลงทุน อาจตีมลูคา่ของหลกัทรพัยใ์นพอรต์การลงทุนไม่

ถูกตอ้งหรือเพิ่มมลูค่าของหลกัทรพัยใ์นพอรต์การลงทุน และอาจยกัยอกสินทรพัยห์รือมีส่วนร่วมในการทุจริตอื่น ๆ 

ถึงแมว้่าการตรวจสอบผูจ้ดัการพอรต์การลงทุนอยา่งต่อเน่ืองอาจจ ากดัความเส่ียงต่อการกระท าเหล่าน้ันได ้แต่ความ

เส่ียงเหล่าน้ันก็ไม่สามารถถูกก าจดัไดอ้ยา่งส้ินเชิง หากมีการตรวจพบเหตุการณทุ์จริตทางการเงิน อาจส่งผลใหเ้กิด

ความผนัผวนของตลาดโดยรวม ซ่ึงสามารถมีผลกระทบในทางลบต่อแผนการลงทุนของกองทุนอา้งอิง (Underlying 

Funds) และกระทบต่อการด าเนินงานของกองทุน  

4. ขอ้พิจารณาทางภาษี   

การท่ีกองทุนลงทุนในกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) อาจมีขอ้พิจารณาทางภาษีท่ีซบัซอ้นซ่ึง

จะแตกต่างกนัไปส าหรบัผูล้งทุนแต่ละราย และมีความเส่ียงท่ีหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรของลกัเซมเบิรก์ 

(Luxembourg) จะไม่เห็นพอ้งกบัผลทางภาษีของการลงทุนในกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) 

ตามท่ีระบุไว ้นอกจากน้ี อาจมีการเปล่ียนแปลงทางภาษีเกิดขึ้ นในระหว่างท่ีกองทุนลงทุนในกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึง

กองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนัยส าคญัต่อกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ย

ท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) และกองทุนในฐานะผูล้งทุนของกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน)  



 
กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทแอสเซ็ท 22A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย                     25 

 

ปัจจยัความเส่ียงท่ีระบุขา้งตน้อาจไม่ไดเ้ป็นค าอธิบายท่ีสมบรูณข์องความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการเสนอขายหลกัทรพัย์

น้ี ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ีอยา่งละเอียดถ่ีถว้นก่อนตดัสินใจลงทุนในกองทุน กองทุนขอแนะน าให้

ผูส้นใจลงทุนปรึกษาหารือผลทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนกบัท่ีปรึกษาทางภาษีของตน  

5. ความเส่ียงทัว่ไปเกี่ยวกบัการลงทุนในตราสารหน้ี 

5.1 ความเส่ียงทัว่ไปจากการลงทุนในตราสารหน้ี  

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ และไม่วา่จะมีอนัดบัเครดิตหรือไม่ก็ตาม ตรา

สารหน้ีอาจมีลกัษณะการเก็งก าไร ผูอ้อกตราสารดงักล่าวอาจเผชิญกบัความไม่แน่นอนอยา่งต่อเน่ืองและเผชิญกบั

สภาวะท่ีไม่พึงประสงคท่ี์อาจมีผลกระทบกบัความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและเงินตน้ของผูอ้อกตราสารในเวลาท่ี

เหมาะสม  

5.2 ความเส่ียงดา้นเครดิต 

กองทุนอาจมีความเส่ียงท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีจะไมส่ามารถช าระเงินตน้และดอกเบ้ียส าหรบัหน้ีคงคา้งเมื่อถึงก าหนด

ช าระ โดยทัว่ไป อตัราการผิดนัดมีแนวโน้มท่ีจะสูงขึ้ นในช่วงท่ีเศรษฐกิจตกต า่ อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัหลายประการอาจ

ส่งผลเสียต่อความสามารถในการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสารหน้ี ซ่ึงรวมถึงการเปล่ียนแปลงสถานะทางการเงินของผู้

ออกตราสารหน้ีดงักล่าว การแขง่ขนัท่ีเพิ่มขึ้ นในอุตสาหกรรมหรือภูมิภาคท่ีด าเนินการอยู ่ความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ

ในระบบการเงินและการช าระบญัชี การเปล่ียนแปลงกฎหมายหรือภาษีอากร การเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัของรฐับาล

หรือนโยบายอื่นๆ ภยัพบิติัทางธรรมชาติ การก่อการรา้ย ความไม่สงบทางสงัคม ความวุ่นวายทางแพ่ง หรือภาวะ

เศรษฐกิจทัว่ไป 

5.3 ความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได้ 

หลกัทรพัยท่ี์มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนไดจ้ะมีความเส่ียงดา้นเครดิตมากกว่าหลกัทรพัยท่ี์มี

อนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้ดงัน้ันความเส่ียงจากการผิดนัดช าระจึงมีมากกว่า จ านวนเงินท่ี

อาจไดร้บัคนืหลงัจากการผิดนัดอาจน้อยกว่าหรือเป็นศูนยแ์ละกองทุนยอ่ยท่ีเกี่ยวขอ้งอาจมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม หาก

พยายามเรียกเงินคืนจากการลม้ละลายหรือกระบวนการอืน่ท่ีคลา้ยคลึงกนั ตลาดส าหรบัหลกัทรพัยเ์หล่าน้ีอาจมีการ 

ซ้ือขายท่ีน้อยกว่า ท าใหก้ารขายหลกัทรพัยท์ าไดย้ากขึ้ น และความยากในการประเมินมลูค่าหลกัทรพัยเ์หล่าน้ี ท าให้

ราคาของกองทุนยอ่ยอาจมีความผนัผวนมากขึ้ น 

5.4 กลยุทธด์า้นสินเช่ือ 

กองทุนอา้งอิงท่ีใชก้ลยุทธด์า้นสินเช่ือจะลงทุนในตลาดสินเช่ือ โดยพยายามใชป้ระโยชน์จากหลกัทรพัยท่ี์มีราคาต า่

กว่ามลูคา่ท่ีแทจ้ริงและท่ีมรีาคาไม่เหมาะสม การหาโอกาสในการลงทุนในตลาดสินเช่ือท่ีหยุดชะงกัน้ันเป็นเร่ืองยาก

และมีความไม่แน่นอนในระดบัสงู โดยทัว่ไป ตลาดสินเช่ือมีความอ่อนไหวสูงต่อการเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ีย การ

แทรกแซงของรฐับาล ขา่วเศรษฐกิจ และความเช่ือมัน่ของนักลงทุน 

5.5 ลกัษณะสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้
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ในบางสถานการณ ์การผิดนัดช าระหน้ีใดๆ จะส่งผลในทางลบต่อมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนและผลตอบแทนท่ี

กองทุนไดร้บัจากการลงทุน เมื่อคาดว่าจะมีการผิดนัดช าระหน้ีจ านวนหน่ึงเกิดขึ้ นในพอรต์การลงทุน การผิดนัดช าระ

หน้ีหรือมลูค่าของเงินลงทุนท่ีลดลงเกินกว่าจ านวนท่ีคาดไว ้อาจส่งผลใหเ้กิดการผิดสญัญาภายใตข้อ้ตกลงทางการเงิน

ของกองทุน ท าใหเ้กิดขอ้ก าหนดในการปรบัปรุงดา้นเครดิตหรือขอ้ก าหนดการช าระคืนแบบเร่งด่วน และหากไม่แกไ้ข

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผูใ้หบ้ริการทางการเงินสามารถบงัคบัใชห้ลกัประกนัในทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน  

5.6 หลกัทรพัยห์รือเงินกูด้อ้ยสิทธิ 

เงินลงทุนของกองทุนอาจประกอบดว้ยเงินกูห้รือหลกัทรพัยห์รือส่วนไดเ้สียในกลุ่มหลกัทรพัยท่ี์ดอ้ยสิทธิหรืออาจดอ้ย

สิทธิในการช าระเงินและมีอนัดบัท่ีต า่กวา่หลกัทรพัยอ์ื่น ๆ ท่ีออกโดยหรือใหกู้ย้มืแก่ผูม้ีภาระผูกพนั หากผูม้ีภาระ

ผูกพนัประสบปัญหาทางการเงิน ผูถื้อหลกัทรพัยท่ี์ไม่ดอ้ยสิทธิจะมีสิทธิไดร้บัการช าระเงินตามล าดบัความส าคญั การ

ลงทุนของกองทุนท่ีมสิีนทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัอาจมีลกัษณะเชิงโครงสรา้งท่ีโอนการจ่ายดอกเบ้ียและ/หรือเงินตน้ไป

ยงัเงินกูห้รือหลกัทรพัยท่ี์ไม่ดอ้ยสิทธิ ท่ีมสิีนทรพัยเ์ดียวกนัเป็นหลกัประกนั เมื่ออตัราการผิดนัดช าระหน้ีหรือการ

กระท าผิดเกินระดบัท่ีก าหนด ซ่ึงอาจส่งผลกบัรายไดท่ี้กองทุนไดร้บัจากการลงทุน ซ่ึงอาจส่งผลใหก้องทุนมีรายได้

น้อยลงในการจดัสรรหรือแจกจา่ยใหก้บัผูถื้อหุน้แบบจ ากดัความรบัผิด  

5.7 หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ 

หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ ไดแ้ก่ พนัธบตัร หุน้กู ้ตัว๋เงิน หุน้บุริมสิทธิ หรือหลกัทรพัยอ์ื่นท่ีอาจแปลงเป็นหรือแลกเปล่ียน

เป็นหุน้สามญัในจ านวนท่ีก าหนดของผูอ้อกหุน้รายเดียวกนัหรือคนละผูอ้อก ภายในระยะเวลาหน่ึงดว้ยราคาหรือสูตร

ท่ีก าหนด หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพใหสิ้ทธิผูถื้อไดร้บัดอกเบ้ียท่ีโดยทัว่ไปจ่ายหรือคา้งช าระหรือเงินปันผลท่ีจ่ายหรือ

สะสมในหุน้บุริมสิทธิจนกวา่หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพจะครบก าหนดหรือไดร้บัการไถ่ถอน แปลงหรือแลกเปล่ียน 

หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพโดยทัว่ไป (i) มีผลตอบแทนสูงกวา่หุน้สามญั แต่ใหผ้ลตอบแทนต า่กว่าหลกัทรพัยท่ี์ไม่สามารถ

แปลงสภาพได ้(ii) มีค่าความผนัผวนน้อยกวา่หุน้สามญัท่ีอา้งองิเน่ืองจากลกัษณะรายไดค้งท่ีและ (iii) ใหโ้อกาสใน

การเพิ่มทุนหากราคาตลาดของหุน้สามญัอา้งอิงเพิ่มขึ้ น หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพโดยทัว่ไปจะขายในราคาท่ีสูงกว่ามลูคา่

การแปลงสภาพ ตามขอบเขตท่ีนักลงทุนก าหนดมลูค่าของสิทธิในการไดม้าซึ่งหุน้สามญัอา้งอิงในขณะท่ีถือหลกัทรพัย์

ท่ีใหผ้ลตอบแทนคงท่ี หากหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพท่ีถือครองโดยกองทุนถูกเรียกใหไ้ถ่ถอน กองทุนจะตอ้งอนุญาตใหผู้ ้

ออกหลกัทรพัยไ์ถ่ถอนหลกัทรพัย ์แปลงเป็นหุน้สามญัหรือขายใหก้บับุคคลท่ีสาม การกระท าใดๆ เหล่าน้ีอาจส่งผล

เสียต่อผลการด าเนินงานของกองทุนได ้

6. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์    

ผูส้นใจลงทุนควรพจิารณาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีแฝงอยูห่รืออาจเกิดขึ้ นไดก้่อนลงทุนในกองทุน  

6.1 ลูกคา้รายอื่น ๆ  

หุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) ผูจ้ดัการกองทุน (Manager) หรือผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio 

Manager) ผูร้บัฝากหลกัทรพัย ์และผูใ้หบ้ริการรายอื่น ๆ ท่ีอา้งถึงในหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ี (นอกจากผูส้อบบญัชี) 

(รวมเรียกวา่ "ผูใ้หบ้ริการ") อาจท าหน้าท่ีเป็นบริษัทจดัการ หุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) 

ผูจ้ดัการ นายหน้า ผูบ้ริหารจดัการ ตวัแทนในทอ้งถ่ิน (Domiciliary Agent) ผูร้บัฝาก นายหน้าหลกั (Prime Broker) 

ผูจ้ดัการพอรต์การลงทุนหรือผูล้งทุน หรือใหบ้ริการอื่น ๆ แก่ลูกคา้รายอื่น (รวมถึงกองทุนต่าง ๆ) ไม่ว่าในปัจจบุนั

หรือในอนาคต ผูใ้หบ้ริการจะเขา้ท ากิจกรรมทางธุรกิจอื่น ๆ ผูใ้หบ้ริการไม่จ าเป็นตอ้งละเวน้จากกิจกรรมอื่นใด หรือ
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ตอ้งรบัผิดชอบต่อผลก าไรจากกิจกรรมใดดงักล่าว ไม่วา่ในฐานะหุน้ส่วนของบริษัทลงทุน (Investment Companies) 

อื่น ๆ หรือในฐานะอื่นใด หรือตอ้งอุทิศเวลาและความพยายามทั้งหมดหรือส่วนใด ๆ ของตน หรือของหุน้ส่วน 

เจา้หน้าท่ี กรรมการ หรือพนักงานคนใด ใหก้บักองทุนหรือกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) 

และกิจการของกองทุนหรือกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) วตัถุประสงคห์รือกลยุทธก์าร

ลงทุนของลูกคา้เหล่าน้ันอาจเหมือนหรือคลา้ยกบั หรือแตกต่างจากวตัถุประสงคห์รือกลยุทธก์ารลงทุนของกองทุน

หรือกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) กองทุนไม่สามารถรบัรองวา่ผลตอบแทนจากการลงทุน

ของกองทุนหรือกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) จะคลา้ยหรือเหมือนกบัผลตอบแทนจากการ

ลงทุนของกองทุนอื่นใดท่ีผูจ้ดัการพอรต์การลงทุนใหค้ าปรึกษาหรือบริหารจดัการ ผูใ้หบ้ริการอาจท าหน้าท่ีเป็นท่ี

ปรึกษา หุน้ส่วน หรือผูถื้อหุน้ใหก้บักองทุนหรือกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) เพื่อการลงทุน 

บริษัท และบริษัทลงทุนอื่น ๆ ดว้ย การลงทุนบางอยา่งอาจเหมาะสมทั้งส าหรบักองทุนหรือกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึง

กองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) และลูกคา้รายอืน่ ๆ ท่ีผูจ้ดัการพอรต์การลงทุนใหค้ าปรึกษาหรือบริหารจดัการ การ

ตดัสินใจลงทุนเพื่อกองทุน และลูกคา้รายอื่น ๆ ดงักล่าวกระท าโดยค านึงถึงการบรรลุวตัถุประสงคข์องการลงทุน 

ภายหลงัจากท่ีไดพ้ิจารณาปัจจยัต่าง ๆ แลว้ อาทิ การถือครองในขณะน้ัน ความเห็นเกี่ยวกบัการลงทุนในขณะน้ันของ

บรรดาผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Managers) ความสามารถในการจดัหาเงินสดส าหรบัการลงทุน และ

ขนาดของฐานะ (Positions) โดยทัว่ไป ทั้งน้ี มีความเป็นไปไดบ่้อยครั้งท่ีอาจมีการซ้ือหรือขายการลงทุนอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงซ่ึงอาจท าเพื่อกองทุนหรือกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) เท่าน้ัน หรือเพื่อลูกคา้อื่นราย

เดียวเท่าน้ัน หรือในจ านวนท่ีต่างกนัและเวลาท่ีต่างกนัเพื่อลูกคา้มากกว่าหน่ึงรายแต่ไม่ทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงกองทุนหรือ

กองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ดว้ย ในท านองเดียวกนั อาจมีการซ้ือการลงทุนอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงเพื่อกองทุนหรือกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) หรือลูกคา้หน่ึงหรือหลายราย ในขณะท่ี

ลูกคา้รายอื่นหน่ึงหรือหลายรายก าลงัขายหลกัทรพัยเ์ดียวกนัน้ัน นอกจากน้ี อาจมีการซ้ือหรือขายการลงทุนอยา่ง

เดียวกนัเพื่อลูกคา้สองรายหรือกว่าน้ัน รวมถึงกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ในวนัเดียวกนั 

และอาจมีการดูแลจดัการพอรต์การลงทุนท่ีเหมือนกนั (Mirror Portfolios) ใหก้บัลูกคา้รายอื่น ๆ ดว้ย ใ นกรณีเช่นว่า

น้ี ธุรกรรมเหล่าน้ันอาจถูกจดัสรรในระหวา่งกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) กบัลูกคา้

ดงักล่าวในลกัษณะท่ีผูจ้ดัการพอรต์การลงทุนเช่ือว่าเป็นธรรมต่อแต่ละฝ่าย ในการท าธุรกรรม การเปิดหรือลา้ง

สถานะการลงทุนอยา่งเดียวกนัในเวลาเดียวกนัหรือท่ีราคาเดียวกนั อาจจะไม่สามารถเป็นไปไดเ้สมอ หรืออาจจะไม่

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารลงทุนท่ีอาจแตกต่างกนัของลูกคา้รายต่าง ๆ และกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ี

กองทุนเขา้ลงทุน) เสมอไป การกระท าดงักล่าวอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกองทุนกบัผูล้งทุนราย

อื่น ๆ หรือลูกคา้รายอื่นของกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) หรือผูจ้ดัการพอรต์การลงทุนซ่ึงผู ้

ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรบัทราบและตกลงยนิยอมในการกระท าท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ดงักล่าว  

6.2 การท ารายการกบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย  

ผูใ้หบ้ริการ หรือกรรมการ เจา้หน้าท่ี พนักงาน ตวัแทนและบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งของผูใ้หบ้ริการ และผูจ้ดัการ ของ

หุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) และบุคคลหรือบริษัทใดท่ีมีความเกี่ยวขอ้งกบับุคคลเหล่าน้ัน หรือท่ี

ไดร้บัการว่าจา้งจากบุคคลเหล่าน้ัน (แต่ละรายเรียกว่า "ผูม้ีส่วนไดเ้สีย") อาจเขา้มีส่วนเกี่ยวขอ้งในกิจกรรมทางดา้น

การเงิน การลงทุน หรือวิชาชีพอื่น ๆ ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักองทุนหรือกองทุนหลกั (ซ่ึง

รวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผูม้ีส่วนไดเ้สียอาจใหบ้ริการซ่ึงคลา้ยกบับริการท่ีใหแ้ก่

กองทุนหรือกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) แก่นิติบุคคลอื่นดว้ย และผูม้ีส่วนไดเ้สียไม่จ าตอ้ง

รบัผิดชอบต่อผลก าไรท่ีไดร้บัจากบริการใด ๆ ดงักล่าว ผูม้ส่ีวนไดเ้สียจะค านึงถึงหน้าท่ีท่ีตนมีต่อกองทุนหรือกองทุน

หลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) เสมอ และในกรณีท่ีมีความขดัแยง้เกิดขึ้ น ผูม้ีส่วนไดเ้สียจะพยายาม
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ใหค้วามขดัแยง้น้ันไดร้บัการแกไ้ขอยา่งเป็นธรรม ตวัอยา่งเช่น ผูม้ีส่วนไดเ้สียอาจเขา้ซ้ือการลงทุน (ในนามของ

ลูกคา้) ท่ีกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) อาจลงทุนอยู ่ 

กองทุนหรือกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) อาจไดม้าซึ่งหลกัทรพัยจ์าก หรือจ าหน่าย

หลกัทรพัยใ์หแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียรายใด หรือกองทุนเพื่อการลงทุนหรือบญัชีใดท่ีบุคคลใดดงักล่าวใหค้ าปรึกษาหรือ

บริหารจดัการ ผูม้ส่ีวนไดเ้สียอาจใหบ้ริการวชิาชีพแก่กองทุนหรือกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้

ลงทุน) (แต่ผูม้ีส่วนไดเ้สียจะไมท่ าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของกองทุนหรือกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุน

เขา้ลงทุน)) หรืออาจถือครองหุน้ และซ้ือ ถือครอง และจดัการการลงทุนใด ๆ เพื่อตนเอง ถึงแมว้่ากองทุนหรือ

กองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) อาจถือครองการลงทุนท่ีคลา้ยกนัอยู ่ผูม้ีส่วนไดเ้สียอาจท า

สญัญา หรือเขา้ท าธุรกรรมทางการเงินหรืออื่น ๆ กบัผูถื้อหุน้รายใด หรือกบันิติบุคคลใดท่ีมีหลกัทรพัยถื์อครองอยู่

โดยหรือเพื่อกองทุนหรือกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียอาจมส่ีวนไดเ้สีย

ในสญัญาหรือธุรกรรมใด ๆ ดงักล่าว  

6.3 กองทุนท่ีเกี่ยวขอ้ง  

กองทุนเพื่อการลงทุนบางกองทุนซ่ึงนิติบุคคลของกลุ่ม Lombard Odier ใหก้ารส่งเสริม บริหารจดัการ และ/หรือให้

ค าปรึกษาอยู ่อาจลงทุนในกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) โดยกองทุนเพื่อการลงทุนเหล่าน้ัน

อาจไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ถึงขอ้มลู (รวมถึงขอ้มลูท่ีเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของกองทุนหลกั และกองทุนยอ่ยท่ี

กองทุนเขา้ลงทุน) โดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม และขอ้มลูดงักล่าวอาจถูกน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของลูกคา้รายอืน่ ๆ 

ของผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) หรือนิติบุคคลอื่นใดในกลุ่ม Lombard Odier ซ่ึงในบางครั้ง 

(ภายใตก้ฎหมายท่ีใชบ้งัคบั) ผูจ้ดัการพอรต์การลงทุนอาจจะพยายามท าการซ้ือการลงทุนจาก (หรือขายการลงทุน

แก่) กองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) พรอ้มกนักบัท าการขายการลงทุนเดียวกนัใหแ้ก่ (หรือ

ซ้ือการลงทุนเดียวกนัน้ันจาก) นิติบุคคลท่ีคลา้ยคลึงกนั รวมถึงกองทุนอื่น ๆ ท่ีผูจ้ดัการพอรต์การลงทุนท าหนา้ท่ีเป็น

ผูจ้ดัการทรพัยสิ์น ไม่วา่ในปัจจบุนัหรือในอนาคต หรือเพื่อลูกคา้หรือบริษัทในเครือต่าง ๆ ของผูจ้ดัการพอรต์การ

ลงทุน  

6.4 ขอ้ตกลง (Letter Agreement)  

หุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) ผูจ้ดัการกองทุน (Manager) หรือผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio 

Manager) และ/หรือบริษัทในเครืออาจเขา้ท าขอ้ตกลง (Letter Agreements) หรือสญัญาในท านองเดียวกนั (รวม

เรียกว่า "ขอ้ตกลง") กบัผูถื้อหุน้จ ากดัความรบัผิด (Limited Shareholder) ของกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ี

กองทุนเขา้ลงทุน) หน่ึงหรือหลายรายเป็นครั้งคราว ซ่ึงเป็นการแกไ้ข ปรบัปรุง หรือเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดการลงทุน

ของผูถื้อหุน้จ ากดัความรบัผิดดงักล่าว ขอ้ตกลงน้ันอาจใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้จ ากดัความรบัผิดดงักล่าว ซ่ึงแตกต่างจาก

สิทธิของผูถื้อหุน้จ ากดัความรบัผิดรายอื่น ๆ (เช่น ค่าธรรมเนียมท่ีลดลง จ านวนการลงทุนขัน้ต า่ท่ีลดลง ฯลฯ) 

โดยทัว่ไป หุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด ผูจ้ดัการกองทุน หรือผูจ้ดัการพอรต์การลงทุนไม่จ าเป็นตอ้งเสนอขอ้ก าหนด

เพิ่มเติมหรือขอ้ก าหนดท่ีแตกต่างใหก้บัผูถื้อหุน้จ ากดัความรบัผิดรายอื่นไม่วา่รายใดหรือทุกราย อยา่งไรก็ตาม จะมี

การปฏบิติัอยา่งเท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุน้จ ากดัความรบัผิดซ่ึงอยูใ่นสถานการณเ์ดียวกนั (เช่น ขนาดการถือครองใน

กองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) หรือกองทุนยอ่ย หรือในกองทุนอื่นของกลุ่ม Lombard Odier 

จ านวนค่าธรรมเนียมท่ีเกิดจากการถือครองดงักล่าว ระยะเวลาการลงทุนท่ีคาดหมาย การสนับสนุนในระหว่างการ

เปิดตวักองทุนยอ่ย ความเกี่ยวขอ้งกบัแวดวงของผูล้งทุน ฯลฯ) และการรอ้งขอขอ้ตกลงในลกัษณะท่ีคลา้ยกนัจะไดร้บั

การตอบสนอง  
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6.5 เร่ืองทัว่ไป  

ผูล้งทุนในกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ซ่ึงมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบักลุ่ม Lombard Odier จะได้

ครอบครองขอ้มลูท่ีเกี่ยวกบักองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) และพอรต์การลงทุนของกองทุน

ยอ่ย ซ่ึงไม่เป็นท่ีเปิดเผยต่อผูล้งทุนทุกราย นอกจากน้ี ยงัมีแนวโน้มท่ีบริษัทในเครือของกลุ่ม Lombard Odier อาจถือ

หุน้ในสดัส่วนท่ีสูง หรือเป็นจ านวนเสียงขา้งมาก ซ่ึงอาจกระทบต่อการด าเนินงานของกองทุน และกองทุนหลกั (ซ่ึง

รวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ได ้ซ่ึงรวมถึงเร่ืองใด ๆ ท่ีตอ้งการคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้  

ผูแ้ทนของผูจ้ดัการกองทุน (Manager) และผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) อาจบรรยายในงาน

สมัมนาและโครงการต่าง ๆ ส าหรบัผูล้งทุนซ่ึงสนใจลงทุนในกองทุนบริหารความเส่ียง (Hedge Funds) ท่ีไดร้บัการ

สนับสนุนจากนายหนา้หลกั (Prime Brokers) เป็นครั้งคราว งานสมัมนาและโครงการเหล่าน้ีอาจใหโ้อกาสในการ

แนะน าตวัผูจ้ดัการกองทุนและผูจ้ดัการพอรต์การลงทุนต่อผูส้นใจลงทุนในกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ี

กองทุนเขา้ลงทุน) และเคร่ืองมือการลงทุน (Investment Vehicles) ซ่ึงมีสินทรพัยอ์ยูใ่นการบริหารจดัการของ

ผูจ้ดัการกองทุนและผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน โดยทัว่ไป นายหนา้หลกั (Prime Brokers) จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนจาก

กองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ผูจ้ดัการกองทุนและผูจ้ดัการพอรต์การลงทุนหรือผูส้นใจ

ลงทุน ส าหรบัการใหโ้อกาส "แนะน าการลงทุน" (Capital Introduction) ดงักล่าว นอกจากน้ี นายหน้าหลกัอาจ

ใหบ้ริการดา้นการเงิน (Financing Service) และอื่น ๆ แก่ผูจ้ดัการกองทุนและผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน  

นายหน้าอาจใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูจ้ดัการกองทุนในการระดมทุนเพิ่มเติมจากผูล้งทุนเป็นครั้งคราว นอกจากน้ี ใน

บางครั้ง ผูล้งทุนอาจรอ้งขอใหผู้จ้ดัการกองทุนและ/หรือผูจ้ดัการพอรต์การลงทุนส่งต่อบริการนายหน้าใหก้บันายหน้า

ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัท่ีปรึกษาของผูล้งทุนซ่ึงไดแ้นะน าใหผู้ล้งทุนท าการลงทุนในกองทุนหรือกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุน

ยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ภายใตบ้งัคบัแห่งขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งปฏบิติัหน้าท่ีอยา่งดีท่ีสุด ผูจ้ดัการกองทุนและผูจ้ดัการ

พอรต์การลงทุนอาจพิจารณาผูแ้นะน าผูล้งทุนใหก้บักองทุนหรือกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้

ลงทุน) และการรอ้งขอจากผูล้งทุนท่ีใหส่้งต่อบริการนายหน้า ในการพจิารณาคดัเลือกนายหนา้ อยา่งไรก็ตาม 

ผูจ้ดัการกองทุนและผูจ้ดัการพอรต์การลงทุนจะไม่ก าหนดใหผู้ล้งทุนหรือนายหน้าแบ่งคา่นายหน้าใหใ้นกรณีดงักล่าว  

ผูล้งทุนพึงทราบดว้ยว่าผูจ้ดัการกองทุนบางรายของหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) ยงัเป็นกรรมการ

ของผูจ้ดัการกองทุนและ/หรือผูจ้ดัการพอรต์การลงทุนดว้ย  

การใหค้วามช่วยเหลือโดยผูจ้ดัการพอรต์การลงทุนแก่ผูจ้ดัการกองทุนในการพจิารณาก าหนดมลูค่าหลกัทรพัยอ์าจ

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ได ้ 

ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรบัทราบว่า ขอ้มลูขา้งตน้ไม่ไดเ้ป็นรายละเอียดท่ีครอบคลุมความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ทั้งหมดท่ีอาจเกิดขึ้ นไดจ้ากการลงทุนของกองทุน 
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การขาย รบัซ้ือคืน และสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

 

การซ้ือหน่วยลงทุน 

มลูค่าขัน้ต า่ในการลงทุนครั้งแรก  1,000,000 บาท  

มลูค่าขัน้ต า่ในการลงทุนครั้งถดัไป   ไม่มี เน่ืองจากเป็นการเสนอขายครั้งเดียว  

  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการเสนอขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษเท่าน้ัน โดยบริษัท

จดัการจะเสนอขายเองและเสนอขายผ่านผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน  

 

การเปิดบญัชี 

ส าหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่าง ๆ ในค าขอ

เปิดบญัชีกองทุน และปฏบิติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเปิดบญัชีกองทุนตามท่ีบริษัทจดัการก าหนด พรอ้ม

แนบเอกสารหลกัฐานท่ีบริษัทจดัการก าหนด ดงัน้ี 

 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซ่ึงลงนามรบัรอง

ส าเนาถูกตอ้ง  

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดเพิ่มเติม

ในอนาคต 

(1) ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์ 

(2) ส าเนาหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของ

บริษัท  

(3) ตวัอยา่งลายมือช่ือผูม้ีอ านาจลงนามแทนนิติ

บุคคลและเง่ือนไขการลงนาม  

(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้ีอ านาจ

ลงนามแทนนิติบุคคล  

ซ่ึงลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนด

เพิ่มเติมในอนาคต 

 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดด้ว้ยตนเองกบับริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมท าการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนถึงเวลา 15.30 

น. โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อแสดงความจ านงในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดย

ระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน และช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

 

กรณีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอ่ืนท่ีมิใช่ บมจ. 

ธนาคารกสิกรไทย  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัท

จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนยอมรับ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บัญชีเงินฝาก

กระแสรายวนัในนาม "บัญชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บัธนาคารต่างๆ เช่น บมจ.

ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทย
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พาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) ธนาคารซิต้ีแบงก ์หรือบัญชีอื่นใดท่ีบริษัท

จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนก าหนด 

 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน การหกับญัชีเงินฝาก

ธนาคาร หรือวิธีอื่นใดท่ีธนาคารยอมรบั และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในช่ือกองทุน 

หรือบญัชีอื่นใดท่ีธนาคารก าหนด 

 

ในกรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยวิธีอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด สิทธิในหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อ

บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้ 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนได ้หากมีการ

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนครบตามจ านวนเงินทุนของโครงการ โดยจะประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

เง่ือนไขการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ในการช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ านวนดว้ยเงิน เวน้แต่เป็นการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นตามท่ีบริษัทจดัการก าหนดเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน 

 

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเมื่อบริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัเงินค่า

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้ ารายการขายหน่วยลงทุนแลว้ เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนและผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

จะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

 

วิธีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนช าระค่าสัง่ซ้ือเป็นเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวธีิอื่นใด บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุน

ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินจาก

เช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จา่ยเงิน หรือวิธีการอื่นใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้และวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

ดงักล่าวตอ้งอยูภ่ายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 

ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีระบุในใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงินท่ีบริษัทจดัการไดร้บัช าระ บริษัทจดัการจะ

จดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงินท่ีไดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์

 

ในกรณีท่ีมีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเกินกว่ามลูค่าโครงการท่ีจดทะเบียนกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการ

จะจดัสรรหน่วยลงทุนตามเกณฑว์รรคหน่ึงและวรรคสองของขอ้น้ี และใชห้ลกัการ "สัง่ซ้ือก่อนไดก้่อน" ตามวนัและเวลาท่ี

ไดร้บัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร จะเป็นไปตาม

ดุลยพินิจของบริษัทจดัการท่ีจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท่ี้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนพรอ้มกนัตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนท่ี

สัง่ซ้ือ (Pro Rata) หรือจดัสรรใหก้บัรายใดรายหน่ึงได ้ทั้งน้ี บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วย

ลงทุนแค่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า

การจดัสรรในกรณีดงักล่าว จะท าใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั
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และปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของ

กองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ หรือผูส้ัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนมิไดม้ีลกัษณะตามบทนิยามของผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก าหนด โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 

การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกแลว้ หากปรากฏวา่บริษัทจดัการไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท่ี้

ไดร้บัการเสนอขายหน่วยลงทุนไดถึ้ง 35 ราย บริษัทจดัการจะยุติการจ าหน่ายหน่วยลงทุนและจะคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนและผลประโยชน์ใดๆท่ีเกิดขึ้ นจากเงินท่ีไดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดย

การโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชีภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วนัถดัจากวนั

ส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ภายใน

ก าหนดเวลาดงักล่าวได ้อนัเน่ืองมาจากความผิดพลาดของบริษทัจดัการ บริษัทจดัการจะช าระดอกเบ้ียในอตัราไม่ต า่

กว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปี นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดระยะเวลา 1 เดือนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดว้ย ทั้งน้ี เวน้

แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผนั หรือสัง่การเป็นอยา่งอื่น 

 

ในกรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีอืน่นอกเหนือจากกรณี

ขา้งตน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการคืนเงินส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรร พรอ้มผลประโยชน์ใดๆท่ีเกิดขึ้ น (ถา้มี) ใหแ้ก่ผู ้

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชีภายใน 1 เดือน

นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย 

 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ  

บริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัตามระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

1. บริษัทจดัการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

ทั้งน้ี การรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัดงักล่าวจะท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง  

2. การพิจารณาจ านวนเงินและการจ่ายเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัจะขึ้ นอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

ซ่ึงบริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัจากเงินสดรบัท่ีไดจ้ากเงินปันผล ก าไรส่วนเกินจากการ

ลงทุน ดอกเบ้ีย ส่วนแบ่งรายรบัอื่นใดหรือจากเงินตน้ของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น หลงักนัเงินส ารองส าหรบัค่าใชจ้่าย

ของกองทุน (ถา้มี) 

3. บริษัทจดัการจะด าเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงมีช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วย

ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวนัท่ีบริษัทจดัการด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั โดยบริษัทจดัการถือว่าผูถื้อ

หน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  

4. บริษัทจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนของวนัท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคารบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการจะช าระเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชีกองทุน  

 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ด าเนินการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณา

เห็นว่าการไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัครั้งน้ันๆ เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน และ/หรือหากมีการผิด

นัดช าระดอกเบ้ียหรือเงินตน้ของหุน้กู ้พนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นของกองทุน 
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ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่บริษัทจดัการจะเห็นว่าเหมาะสมและจะ

อนุญาตเป็นกรณีพิเศษส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ ใน

กรณีท่ีบริษัทจดัการปิดบญัชีกองทุนไม่ว่าดว้ยเหตุใด 

การช าระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่

ผูข้ายคืนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั ตามวธีิท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุไวใ้น

ค าขอเปิดบญัชีกองทุน หรือตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นโครงการ และ/หรือวธีิการอื่นใดท่ีบริษัทจดัการยอมรบัเพื่ออ านวย

ความสะดวกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษัทจดัการจดัใหม้ีช่องทางการรบั

ช าระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบล่วงหนา้ในเว็บไซตข์องบริษทัจดัการ 

ทั้งน้ี ระยะเวลาการช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนอาจนอ้ยกว่า 15 วนัท าการได ้หากกองทุนไดร้บัเงินจาก

ต่างประเทศตามก าหนด และสามารถด าเนินการคืนเงินใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้ามขัน้ตอนปกติ 

การค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

(1) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูคา่หน่วยลงทุนในวนัดงัน้ี  

(ก) ค านวณของทุกส้ินวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละไตรมาสตามรอบระยะเวลาบญัชี และประกาศภายในวนัท าการ

ถดัไป  

(ข) ค านวณของทุกส้ินวนัท าการก่อนวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน  

(ค) ค านวณของทุกส้ินวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวนัท าการถดัไป  

(ง) ค านวณของทุกส้ินวนัท่ีเกิดเหตุการณท่ี์น่าเช่ือว่าจะมีผลกระทบต่อมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิหรือมลูค่าหน่วยลงทุน

อยา่งมีนัยส าคญั  

(2) ค านวณและประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนอยา่งน้อยในวนัดงัน้ี  

(ก) ค านวณของทุกส้ินวนัท าการก่อนวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน  

(ข) ค านวณของทุกส้ินวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนของวนัดงักล่าวเป็นเกณฑใ์นการค านวณ

ราคา และประกาศภายในวนัท าการถดัไป 

 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดเค บริหารเงิน กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน กองทุนเปิดเค 

ตราสารรฐัระยะสั้น กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีระยะสั้น และกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลสั เพื่อซ้ือกองทุนน้ีในช่วง

ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได ้

 

การเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน  : 

บริษัทจดัการจะเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

1) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุใดเหตุหน่ึงดงัน้ี โดยไดร้บั

ความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  
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(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

(ข) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนไม่ไดร้ับช าระเงินจากหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง โดยมีมลูค่าตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคา

ท่ีถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

 

การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ัน 

เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วย

ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการไดร้บั

ความเห็นชอบของผู ้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ 1) หรือการรับรองขอ้มูลของผู ้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ 2) ต่อ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้  

(ง) ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว 

บริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะช าระคา่ขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัท่ีส่งค าสัง่ขายคืน

ก่อนหลงั 

 

การไม่ขาย หรือไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รบัไวแ้ลว้ : 

บริษัทจดัการจะไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรับไวแ้ลว้หรือจะหยุดรับค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรับไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรับค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแก่ผู ้

ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี 

(ก) บริษัทจดัการมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายน้ันๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

(1) การกระท าท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าท่ีเป็นการปฏบิติัตามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์นโดยบุคคลผูม้ีอ านาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

 

2. อยูใ่นระหว่างด าเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนภายใตก้ารจดัการของตนอนั

เน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์วา่ดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การ

จดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท่ี์

เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหน่ึง 

ดงัน้ี  
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1. กรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือต่อ

ความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อ

ผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเมื่อบริษัทจดัการพบวา่บริษัทจดัการจะไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมาย

ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้

2. กรณีท่ีเอกสารหรือขอ้มลูท่ีบริษัทจดัการไดร้บัจากผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถว้น 

3. กรณีท่ีบริษัทจดัการเกิดขอ้สงสยัว่าการซ้ือหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน 

หรือการสนับสนุนการก่อการรา้ย หรืออาจมีลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงกฎหมายต่างๆ เป็นตน้ 

4. บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ี

บริษัทจดัการเห็นวา่การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจกอ่ใหเ้กิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อใหเ้กิดผลเสียหาย

แก่กองทุน ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวสิยัหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการเพื่อใหก้ารลงทุน

เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เป็นตน้ ทั้งน้ี เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของ

กองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุน และช่ือเสียงหรือความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการเป็นหลกั 

5. กองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา 

พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มถ่ิีนฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึง

กองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

 

ช่องทางที่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบขอ้มูลมลูค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุน ขอ้มูลโครงการจดัการกองทุน ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และ

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี: 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการท่ีหมายเลขโทรศพัท ์0 2673 3888 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kasikornasset.com/
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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของกองทุน 

กองทุนมีเครื่องมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ดงัน้ี  

- การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนัดช าระหน้ี (side pocket) โดย

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะปฏบิติัตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท่ี สน. 

9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่ราย

ยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 

การก าหนดวิธีการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยส าคัญต่อมูลค่า

ทรพัยสิ์นของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล เมื่อไดร้บั

ความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ บริษัทจัดการสามารถใชว้ิธีการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่า

ทรพัยสิ์นดงักล่าวเป็น 0 และใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียน ณ วนัท่ีไดบ้นัทึกมลูค่าดงักล่าวเป็นผูม้ีสิทธิท่ีจะ

ไดร้บัเงินภายหลงัจากท่ีสามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นน้ันได ้

 

- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือการหยดุรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน (suspension of dealings)  

บริษัทจดัการสามารถระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี  

(ก)  ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ 

(ข)  บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นตอ้งระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนโดย

ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเน่ืองจากเหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี  ทั้งน้ี การระงบัการซ้ือ

ขายหน่วยลงทุนตอ้งไม่เกินกว่า 5 วนัท าการ  เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. 

1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

3. มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 

ในกรณีท่ีมีการระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนตาม (ข) บริษัทจดัการจะแจง้ใหส้ านักงาน ก.ล.ต.ทราบโดยทนัที  ทั้งน้ี 

หากเป็นการระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 วนัท าการ ส านักงาน ก.ล.ต.อาจพิจารณาสัง่การใหบ้ริษัทจดัการ

ด าเนินการโดยประการใด ๆ เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจการ

จดัการกองทุนรวม 

(ค) กรณีท่ีกองทุนไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณอ์ย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ีเกิดขึ้ น 

ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมีนัยส าคญั 

1. ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุน

รวมลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรพัยแ์ห่งน้ันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุนรวม 

2. มีเหตุการณ์ท่ีท าใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และท าใหไ้ม่สามารถโอนเงินออกจาก

ประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ 

3. มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทจดัการกองทุนรวม และผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้ 
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สิทธิและขอ้จ  ากดัของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

ขอ้จ  ากดัการใชส้ิทธิออกเสียง : 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย

ลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็มตาม

จ านวนท่ีถืออยู ่

   

ขอ้จ  ากดัการโอนหน่วยลงทุน : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดโ้ดยเสรี อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอ

สงวนสิทธิในการปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีต่อไปน้ี  

1. ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนมิไดม้ีลกัษณะตามบทนิยามของผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  

2. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของ

กองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษทัจดัการ 

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองพรอ้มเอกสารหลกัฐาน

ต่างๆ  

ผูร้ับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนไดบ้ันทึกช่ือผูร้ับโอน

หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 

30 วนันับแต่วนัรบัค าขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิตามก าหนดเวลาท่ี

นายทะเบียนนัดหมาย   

การออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

กองทุนรวมน้ีมีการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อเป็นหลกัฐาน 

โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและลงลายมือช่ือในบัตรตัวอย่าง

ลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงรปูแบบของหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นเอกสารอื่นใดท่ีบริษทั

จัดการอาจก าหนดขึ้ นในอนาคตหรือรูปแบบอื่นใดท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้

ด าเนินการได ้

(รายละเอียดตามขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ ขอ้ 14 “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิ

ในหน่วยลงทุน”) 

 

ช่องทางการตรวจสอบแนวทางการใชส้ิทธิออกเสียงและการด าเนินการใชส้ิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ

กองทุนรวม : 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงและการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้

สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดต้ามวิธีการท่ีประกาศใน website ของบริษัทจดัการ (www.kasikornasset.com) 

 

http://www.kasikornasset.com/
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ช่องทางการรอ้งเรียนของผูล้งทุน : 

ติดต่อบริษัทจดัการท่ี โทร. 0 2673 3888 หรือ 

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ท่ี โทร. 0 2033 9999 หรือ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0 2230 2240-1 

 

นโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ไม่มี 

 

ภมิูล าเนาเพื่อการวางทรพัย ์ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทย 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภมูิล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการจะอา้งอิงท่ีอยูข่อง

บริษัทจดัการเป็นภูมิล าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์

ช่ือ: บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั  

ท่ีอยู:่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของกองทุน  

 

รายช่ือคณะกรรมการ 

ดร.พิพฒัน์พงศ ์โปษยานนท ์  ประธานกรรมการ 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์     กรรมการ  

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการ 

นายประสพสุข ด ารงชิตานนท ์   กรรมการ  

นางรตันาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์  กรรมการ 

นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ ์   กรรมการ 

 

รายช่ือผูบ้รหิาร 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายเกษตร ชยัวนัเพ็ญ   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวยุพาวดี ตูจ้ินดา   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวิทวสั อจัฉริยวนิช   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายนาวิน อินทรสมบติั   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวเอื้ อพนัธ ์เพช็ราภรณ ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวชนาทิพย ์รุ่งคุณานนท ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางหทยัพชัร ์ชูโต    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางอรอร วงศพ์ินิจวโรดม   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายยุทธนา สินเสรีกุล    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวจนะ วงศศุ์ภสวสัด์ิ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
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นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายฐานันดร โชลิตกุล  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั             ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 

จ  านวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ  

จ านวน 235 กองทุน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565)  

 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ  

1,040,891,820,743.3 บาท (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565) 

 

รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน 

ประธานคณะพิจารณาการลงทุน 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายนาวิน อินทรสมบติั    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา                ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั             ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล                  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

นางสาวชุณหวรรณ ขตัตินานนท ์  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก 

นายมนตช์ยั อนันตกูล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

นางสาวเพชรรตัน์ โพธ์ิวฒันะเสถียร  ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนและสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ผูจ้ดัการกองทุนหลกั 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

คณุวีรยา จลุมนต ์ - ปริญญาโท International 

Securities, Investment and Banking, 

University of Reading, United 

Kingdom 

-ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร,์ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

คณุนาวิน 

อินทรสมบตั ิ

-  Master of Business 

Administration in Finance and 

Derivatives, University of North 

Carolina at Chapel Hill, United 

States 

-  ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ์
สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล, 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- Chief Investment Officer บลจ. กสิกรไทย 

จ ากดั 

- รองกรรมการผูจ้ดัการและประธานบริหาร

การลงทุนต่างประเทศ บลจ. กสิกรไทย 

จ ากดั 

- รองกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสิกรไทย 

จ ากดั 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสิกรไทย 

จ ากดั 

- Assistant Managing Director  

Equity and Derivatives Trading Group  

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

- Vice President  

Direct Investment  

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

- Director, THAI PROSPERITY ADVISORY 

CO.,LTD 

- Chief Financial Officer,  

CELLENNIUM (THAILAND) CO.,LTD 

- Assistant Vice President  

กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  

- Assistant Vice President  
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

Investment Banking Department 

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

- Exploration Engineer,  

SEDCO FOREX / SCHLUMBERGER   

คณุชุณหวรรณ  

ขตัตินานนท ์

- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ สาขา

การเงิน, University of Texas at 

Austin ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละ

การบญัชี สาขาการบญัชี 

(International Programme), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

คณุพีรกานต ์ศรีสุข -Master of Science in Finance, 

London School of Economics and 

Political Science (LSE), United 

Kingdom 

-ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร,์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- Product Controller (Associate) 

Credit Hybrids Risk and P&L, DEUTSCHE 

BANK (LONDON, UNITED KINGDOM) 

-Risk & Control Analyst Exotic Trade Review  

(Equity & Rates Derivatives), DEUTSCHE 

BANK (LONDON, UNITED KINGDOM) 

คณุกนัตยา  

พสุหิรญันิกร 

- Master of Science in Finance 

University of Warwick, United 

Kingdom 

- ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร ์

(International Programme), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- Senior Dealer, Interest Rate Derivatives, 

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ 

ผูล้งทุนสามารถดูรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารองเพิ่มเติมไดท่ี้ Website: www.kasikornasset.com 

http://www.kasikornasset.com/
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หนา้ที่ความรบัผิดชอบ 

 บริหารการลงทุนของกองทุนรวม 

 ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 

 พฒันาผลิตภณัฑก์ารลงทุนในต่างประเทศ ทั้งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล 

 วิเคราะหเ์ครดิตของตราสารท่ีจะลงทุน 

 

รายช่ือผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 PRIVATE BANKING GROUP ธนาคารกสิกรไทย 

 ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคนือื่นๆ ตามท่ีบริษัทจดัการแต่งตั้ง 

รายช่ือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นภายหลงั  

 

นายทะเบียน : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83 

 

ผูด้แูลผลประโยชน ์: ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0 2230 2240-1 

นอกจากหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายใน

การรกัษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย 

 

รายช่ือผูส้อบบญัชี 

นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

นาย ธนะวุฒิ พบิูลยส์วสัด์ิ  

นางสาว วนันิสา งามบวัทอง  

นางสาว สุลลิต อาดสวา่ง  

นาย สุวฒัน์ มณีกนกสกุล  

นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ ์ 

นางสาว พจนรตัน์ ศิริพิพฒัน์  

นางสาว ธญัพร ตั้งธโนปจยั  

นางสาว อริสา ชุมวสิูตร  

นางสาว รุ่งนภา แสงจนัทร ์ 

นางสาว นันทน์ภสั วรรณสมบูรณ ์ 

นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ  

นางสาว โชติมา กิจศิรกร  

นางสาว ชุตินันท ์กอประเสริฐถาวร  

บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) เลขท่ี 178 ถนนประชา

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2555 0600  
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ตารางสรุปอตัราสว่นการลงทุนของกองทุนรวม 

 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit) 

การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋แลก

เงิน หรือตัว๋สญัญาใชเ้งิน ของธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมี

กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน 

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และบรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่

อาศยั 

ลงทุนรวมกนัไม่เกิน รอ้ยละ 45 

เฉล่ียในรอบปีบญัชี 

 

     

การท าธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความ

เส่ียง (hedging) 

ลงทุนไม่เกิน มลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่

การท าธุรกรรม derivatives ท่ีมใิช่เพื่อการลดความเส่ียง 

(non-hedging) 

global exposure limit 

กรณีกองทุนรวมไมม่ีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ากัด net exposure ท่ี เกิดจากการลงทุนใน 

derivatives โดยตอ้งไม่เกิน 100% ของ NAV 

การกูย้ืมเงินหรือการท า repo เพื่อประโยชน์ในการจัดการ

ลงทุน 

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 50 
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ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

รายการที่เรียกเก็บ อตัราตามโครงการ(2) เรียกเก็บจริง(2) 

1. ค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม(1) (รอ้ยละของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ)(3) 

1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยรวมทั้งหมด 

ที่ประมาณการได ้  

  

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 3.2100 ต่อปี 1.0700 

 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.2675 ต่อปี 0.0197 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.3210 ต่อปี 0.0428 

1.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยรวมทั้งหมดท่ี

ประมาณการไม่ได ้

ตามจริง 

แต่ไม่เกิน 1.07 ต่อปี 

 

 ค่าโฆษณาในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.07  

ของจ านวนเงินทุน

โครงการ 

ตามท่ีจ่ายจริง 

 ค่าโฆษณาภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 

 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ  ตามท่ีจ่ายจริง ตามท่ีจ่ายจริง 

รวมค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด(4) ไม่เกิน 4.8685 ต่อปี 1.1325 

2. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน(1) (รอ้ยละของมูลค่าซ้ือขาย) 

2.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.00 1.50 - 2.00* 

2.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน(6)
 ไม่เกิน 3.00 ยกเวน้ 

2.3. ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (เขา้) 
       เฉพาะในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก (IPO) 

ไม่เกิน 3.00 

 

อตัราเท่ากบัคา่ธรรมเนียมการรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้

ทางหรือค่าธรรมเนียมการขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

แลว้แต่อตัราใดจะสูงกวา่ 

2.4. ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ออก) ไม่เปิดใหส้บัเปล่ียนออกจากกองทุน 

3. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (ตามท่ีจา่ยจริง) 

3.1. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน(8)
 อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

3.2. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย

ลงทุน 

อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

3.3. ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วย

ลงทุน 

อตัราท่ีสถาบนัการเงินก าหนด 

3.4. ค่าใชจ้่ายอื่นๆท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการ 

หรือนายทะเบียนด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็น

กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

อตัราตามท่ีจ่ายจริง 

*อตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจะพิจารณาจากยอดเงินลงทุนของแต่ละรายการดงัน้ี 

- เงินลงทุนตั้งแต่ 1 ลา้นบาท แต่ไม่ถึง 50 ลา้นบาท เรียกเก็บ 2.00% 

- เงินลงทุนตั้งแต่ 50 ลา้นบาท แต่ไม่ถึง 100 ลา้นบาท เรียกเก็บ 1.75% 

- เงินลงทุนตั้งแต่ 100 ลา้นบาทขึ้ นไป เรียกเก็บ 1.50% 
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(1) บริษัทจดัการอาจเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายดงักล่าวได ้ โดยไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ย

ภายในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี 

(2) ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายท่ีหกัจากกองทุนรวมภาษีมูลคา่เพิ่มแลว้  

(3) มูลค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด เวน้แต่คา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และ

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

(4) ไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจาการซ้ือขายหลกัทรพัย์ 
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ค าเตือน/ขอ้แนะน า 

1. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงัน้ัน บลจ.กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชย

ผลขาดทุนของกองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทแอสเซ็ท 22A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานของ

กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทแอสเซ็ท 22A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย ไม่ไดข้ึ้ นอยูส่ถานะทางการเงินหรือผลการ

ด าเนินงานของบลจ.กสิกรไทย 

2. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใชอ้า้งอิงใน

อนาคต หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม ไดท่ี้บริษัท

จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน หรือ www.kasikornasset.com 

3. ผูล้งทุนควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูข้ายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  

4. การลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทุน 

5. บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนใน

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนตามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทั้งน้ี ผูท่ี้สนใจ

จะลงทุนท่ีตอ้งการทราบขอ้มูลการลงทุนเพื่อบริษัทจดัการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้มูลไดท่ี้บริษัทจดัการ 

ตวัแทน และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6. กรณีท่ีบริษัทจัดการมีธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษัทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูล

ดงักล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ไดท่ี้ www.kasikornasset.com 

7. บริษัทจดัการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลักทรัพยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ

ประกาศต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบ 

เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

8. ผู ้ลงทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน  เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้ง 

(connected person) และการลงทุนตามอตัราส่วนท่ีก าหนดในวตัถุประสงคก์ารลงทุน เป็นตน้ ไดท่ี้ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือขา่ย Internet ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

9. ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทแอสเซ็ท 22A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย เมื่อมีความเขา้ใจใน

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน 

วตัถุประสงคก์ารลงทุน และฐานะทางการเงินของผูล้งทุน 

10. เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายในการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจดัการอาจมีการส่งหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล

ของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงัประเทศท่ีกองทุนลงทุน (“ประเทศปลายทาง”) เพื่อปฏิบติัตามกฎหมายของประเทศ

ปลายทาง หรือตามท่ีผูท่ี้มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (เช่น ผู ้จดัการกองทุนหลกัใน

ต่างประเทศ) รอ้งขอเพื่อการปฏิบติัตามกฎหมายของประเทศปลายทางของผูท่ี้มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนใน

ต่างประเทศของกองทุนดังกล่าว อน่ึง ในกรณีท่ีประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลท่ีไม่เพียงพอ

หรือน้อยกว่าประเทศไทย บริษัทจดัการจะดูแลการส่งหรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของผูถื้อหน่วยลงทุนใหเ้ป็นไป

ตามท่ีกฎหมายก าหนด และจะด าเนินการใหม้ีมาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีบริษัทจดัการเห็นว่า

จ าเป็นและเหมาะสมโดยสอดคลอ้งกับมาตรฐานการรักษาความลับของขอ้มูล เช่น มีขอ้ตกลงในการรักษา

ความลบัของขอ้มลูกบัผูร้บัขอ้มลูในประเทศปลายทาง หรือในกรณีท่ีผูร้บัขอ้มลูในประเทศปลายทางเป็นบริษัทใน

เครือกิจการหรือธุรกิจเดียวกนั บริษัทจดัการอาจเลือกใชว้ิธีการด าเนินการจดัใหม้ีนโยบายการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลท่ีไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองจากผูม้ีอ านาจตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งและจะด าเนินการใหก้ารส่ง

หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยังบริษัทในเครือกิจการหรือธุรกิจเดียวกันในประเทศ

ปลายทางเป็นไปตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลแทนการด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนดไวก้็ได ้

http://www.kasikornasset.com/
http://www.kasikornasset.com/
http://www.sec.or.th/
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11. หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 2 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั และส่วนขอ้มลูกองทุนรวม   

12. การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือไดป้ระกนัราคาหรือ

ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

 


