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 กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ 

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซบัซอ้น 
 

กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้  22B หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

K Global Private Equity 22B Fund Not for Retail Investors : K-GPE22B-UI 

 
ผูล้งทุนไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วงเวลา 9 ปีได ้ 

ดงัน้ัน หากมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว ผูล้งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจาํนวนมาก 

และกองทุนน้ีไม่ถูกจาํกดัความเส่ียงดา้นการลงทุนเช่นเดียวกบักองทุนรวมทัว่ไป  

จึงเหมาะกบัผูล้งทุนท่ีรบัผลขาดทุนระดบัสูงไดเ้ท่าน้ัน 
 
สรุปขอ้มูลกองทุนรวม 

 

จาํนวนเงินทุนโครงการล่าสุด   

7,000,000,000 บาท 

 

รอบระยะเวลาบญัชี   

30 กนัยายน 

 

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน  

ไม่มี 

 

ประเภทของกองทุน  

กองทุนรวมทรพัยสิ์นทางเลือกต่างประเทศ / กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund)  

 

อายโุครงการ  

ประมาณ 9 ปี  

 

นโยบายการลงทุน  

กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหน่วย Private Equity ต่างประเทศ โดยไม่จาํกดัอตัราส่วน ผ่านการลงทุนในกองทุน 

LOIM PE K Investments – KSF II (“กองทุนย่อย”) ท่ีมีนโยบายลงทุนในสินทรพัยป์ระเภท Private Equity ผ่านการ

ลงทุนในหน่วย Private Equity รวมถึงการลงทุนโดยตรงในบริษัทเอกชนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

(Private Companies) และ/หรือลงทุนผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicles) (ซ่ึงรวมเรียกว่า 

“กองทุนอา้งอิง” (Underlying Funds)) 
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กองทุน LOIM PE K Investments –  KSF II เ ป็นกองทุนย่อย (Compartment)  ของ LOIM PE K Investments 

(“กองทุนหลัก”) ท่ีจดัตั้งขึ้ นภายใตก้ฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) เป็น Reserved Alternative 

Investment Fund (RAIF) ในรูปแบบ Corporate Partnership Limited by Shares และอยู่ภายใตก้ารบริหารจัดการ

ของ Lombard Odier Funds (Europe) S.A. ซ่ึงไดร้ับการแต่งตั้งโดย Lombard Odier Investment Managers Private 

Equity ในฐานะหุน้ส่วนไม่จํากัดความรับผิด (General Partner) ใหบ้ริหารจัดการกองทุนหลักในฐานะผูจ้ัดการ 

(Manager) โดยท่ีกองทุนหลกัและกองทุนย่อยมีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลเดียวกนั (เรียกรวมว่า “กองทุน 

LOIM”) ซ่ึงกองทุนจะลงทุนในกองทุน LOIM ในฐานะผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิด (Limited Shareholder) มีมูลค่าขั้น

ตํา่ในการลงทุน (Minimum Commitment) ไม่น้อยกว่า 15 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกองทุนย่อยมีอายุ

กองทุนประมาณ 7 ปี และอาจถูกขยายไดอ้ีกไม่เกิน 2 ปี 

กองทุน LOIM แบ่งหุน้เป็นสองประเภทดงัน้ี  

(1) ผูถื้อหุน้ท่ีมีอาํนาจบริหารจดัการ (Management Shares) ซ่ึงโดยผลของกฎหมาย จะตอ้งรบัผิดในหน้ีใดๆ ท่ีไม่

สามารถชําระไดจ้ากสินทรัพยข์องกองทุน LOIM โดย Lombard Odier Investment Managers Private Equity จะมี

สถานะเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีอาํนาจบริหารจดัการของกองทุน LOIM ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “หุน้ส่วนไม่จาํกดัความรับผิด” 

(General Partner) ซ่ึงตอ้งกระทาํการเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุน LOIM 

(2) ผูถื้อหุน้สามัญ (Ordinary Shares) มีความรับผิดจํากัดเพียงจํานวนเงินท่ีลงทุนในกองทุน LOIM ต่อไปน้ีจะ

เรียกว่า “ผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิด” (Limited Shareholder) โดยกองทุนจะมีสถานะเป็นหน่ึงในผูถื้อหุน้จาํกดัความ

รบัผิด (Limited Shareholder) ของกองทุน LOIM  

(หุน้ท่ีมีอาํนาจบริหารจดัการและหุน้สามญัต่อไปน้ีจะเรียกรวมกนัว่า “หุน้”)  

ส่วนท่ีเหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารหน้ี หน่วย CIS หน่วย property หน่วย 

infra และหรือเงินฝากในสถาบนัการเงินทั้งในและต่างประเทศ ทั้งท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถ

ลงทุนได ้(Investment Grade) และหรือตํา่กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และหรือท่ีไม่ได้

รบัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) โดยไม่จาํกดัอตัราส่วน รวมทั้งอาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรพัยห์รือ

ทรัพยสิ์นอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดหรือเห็นชอบใหก้องทุน

ลงทุนได ้ 

ทั้งน้ี กองทุนจะทยอยลงทุนในกองทุนยอ่ย ตามท่ีกองทุนยอ่ยมีการเรียกระดมทุน (Capital Call) ตามระยะเวลาและ

จาํนวนท่ีกองทุนย่อยกาํหนด ซ่ึงกองทุนย่อยจะเรียกระดมทุนครั้งแรกภายใน 30 วนันับแต่วนัจดทะเบียนกองทุน  

K-GPE22B-UI โดยกองทุนยอ่ยจะมีระยะเวลาเขา้ลงทุน (Investment Period) ในกองทุนอา้งอิงภายใน 4 ปี นับจาก

วันท่ีหุน้ส่วนไม่จาํกัดความรับผิด (General Partner) ออกหุน้ราคาเร่ิมตน้ใหแ้ก่นักลงทุนท่ีลงทุนในกองทุนย่อย  

(วนั Closing) โดยท่ีหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) อาจขยายระยะเวลาดงักล่าวไดอ้ีกไม่เกิน 1 ปี 

และการจดัสรรการลงทุนในระหว่างรอการเรียกระดมทุน (Capital Call) จากกองทุนยอ่ยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของ

ผูจ้ดัการกองทุน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักาํหนดการเรียกระดมทุน (Capital Call) จากกองทุนยอ่ย อยา่งไรก็ตาม การท่ี

กองทุนมีการทยอยลงทุนในกองทุนยอ่ย อาจทาํใหมี้บางช่วงเวลาท่ีอตัราส่วนการลงทุนในกองทุนยอ่ยไม่เป็นไปตาม

อตัราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดสาํหรบักองทุนรวมฟีดเดอรไ์ด ้
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กองทุนจะลงทุนในกองทุนยอ่ยโดยใชส้กุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) เป็นสกุลเงินหลกั โดยกองทุน LOIM อาจลงทุน

ไดห้ลากหลายสกุลเงิน เช่น สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินยูโร เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ

เปล่ียนแปลงสกุลเงินในภายหลงั โดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงบริษัทจดัการจะคาํนึงถึงประโยชน์

ของกองทุนเป็นสาํคญั โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  

กองทุนและกองทุนย่อยอาจมีการลงทุนหรือการทําธุรกรรมดังต่อไปน้ี โดยมีฐานะการลงทุนสูงสุดของกองทุน 

(Maximum Limit) ในการลงทุนหรือการทาํธุรกรรมดงักล่าว ดงัน้ี 

1. สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 

Management) และตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงเฉพาะส่วนท่ีมีลกัษณะเป็นสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า โดยมี

สดัส่วนการลงทุนไม่เกินรอ้ยละ 100 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ซ่ึงกองทุนย่อยจะไม่ลงทุนในสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหน้า 

2. การกูย้ืมเงินหรือทาํธุรกรรมขายโดยมีสญัญาซ้ือคืนเพื่อการลงทุน โดยมีสดัส่วนการลงทุนไม่เกินรอ้ยละ 50 ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

3. การลงทุนในหน่วย Private Equity โดยมีสัดส่วนการลงทุนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทุน 

ทั้งน้ี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงดา้นอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของ

ผูจ้ดัการกองทุน  

อยา่งไรก็ตาม กองทุนและกองทุนยอ่ยจะไม่ทาํธุรกรรมการขายหลกัทรพัยท่ี์ตอ้งยมืมาเพื่อการส่งมอบ  (Short Sale) 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซ่ึงอยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจัดการ

เดียวกนัไดโ้ดยไม่จาํกดัอตัราส่วน และกองทุนรวมอื่นน้ันมีการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ 

ท่ีบริษัทจดัการเดียวกนัเป็นผูร้บัผิดชอบในการดาํเนินการต่อไปไดอ้ีกไม่เกิน 1 ทอด  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วย

ลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนโดยตรงในสินทรัพยป์ระเภท Private Equity ได ้หรือ

สามารถกลบัมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) โดยไม่ทาํใหร้ะดบัความเส่ียงของการลงทุน (risk profile) 

เพิ่มขึ้ น ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนซ่ึงขึ้ นอยู่กบัสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์

สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะดาํเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั 

ก่อนดาํเนินการเปล่ียนแปลงประเภทกองทุนดงักล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 
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* กองทุนย่อยจะเรียกระดมทุน (Capital Call) ครั้งแรกภายใน 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน  

K-GPE22B-UI  

** กองทุนยอ่ยมีระยะเวลาเขา้ลงทุน (Investment Period) ในกองทุนอา้งอิงภายใน 4 ปี นับจากวนัท่ีหุน้ส่วน

ไม่จ ํากัดความรับผิด (General Partner) ออกหุ ้นราคาเริ่มต้นให้แก่นักลงทุนท่ีลงทุนในกองทุนย่อย  

(วนั Closing) โดยท่ีหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) อาจขยายระยะเวลาดงักล่าวไดอี้กไม่เกิน 

1 ปี 
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ลกัษณะสาํคญัของกองทุน LOIM PE K Investments – KSF II (กองทุนยอ่ย) 

ช่ือกองทุนหลกั LOIM PE K Investments 

ช่ือกองทุนยอ่ย LOIM PE K Investments – KSF II 

Manager Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 

Portfolio Manager Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA 

วตัถุประสงคก์ารลงทุน

และนโยบายการลงทุน 

กองทุนย่อยมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนในสินทรัพย์

ประเภท Private Equity ผ่านการลงทุนในหน่วย Private Equity รวมถึงการลงทุน

โดยตรงในบริษัทเอกชนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Private Companies) 

และ/หรือลงทุนผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicles) (ซ่ึงรวมเรียกวา่ 

“กองทุนอา้งอิง” (Underlying Funds))  

กองทุนย่อยจะเน้นการลงทุนในตลาดรอง (Secondary investments) และการร่วม

ลงทุน (Co-Investments) โดยการร่วมลงทุน (Co-Investments) อาจเป็นการลงทุน

ในหน่วย Private Equity รวมถึงกองทุน LO Co-Investment Fund II (“กองทุน LO CIF 

II”) 

กองทุน LO CIF II เป็น Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) มี Lombard 

Odier Investment Managers Private Equity เ ป็ น หุ้น ส่ วน ไ ม่ จํ า กัดคว ามรับ ผิ ด 

(General Partner) โดย Lombard Odier Funds (Europe) S.A. ทาํหน้าท่ีเป็นผูจ้ดัการ 

(Manager) และ Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA ทําหน้าท่ี

เป็นผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) ทั้งน้ี การลงทุนในกองทุน LO CIF 

II จะไม่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ หรือจ่ายส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุน 

(Carried interest) ใหก้บัหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) ซํ้าซอ้นกบั

กองทุนยอ่ย 

กองทุนย่อยจะลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดพฒันาแลว้ และอาจมีการลงทุนบางส่วนใน

ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ทั้งน้ี กองทุนอา้งอิง

อาจลงทุนในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ 

กองทุนย่อยจะลงทุนในกองทุนอา้งอิงแต่ละกองทุนไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 30 ของ Capital 

Commitment ของกองทุนยอ่ย 

กองทุนย่อยอาจนําเงินลงทุนท่ีไดร้บัชาํระแลว้จากผูล้งทุน (Capital Contribution) ซ่ึง

ยงัไม่ไดนํ้าไปลงทุนในกองทุนอา้งอิงไปลงทุนในสินทรพัยส์ภาพคล่องระยะสั้น (Liquid 

Products) และอาจนําเงินท่ีได้รับจากการขายคืนสินทรัพย์สภาพคล่องระยะสั้น

ดังกล่าวและกองทุน LO CIF II ไปลงทุนในกองทุนอา้งอิง และหรือเพื่อใชช้ําระเป็น

ค่าธรรมเนียมการจดัการ หน้ีสินอื่นๆ ค่าธรรมเนียม และหรือค่าใชจ้่ายอื่นๆ หรืออาจ

นําไปจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิด (Limited Shareholder) ก็ได ้ทั้งน้ี เป็นไป

ตามดุลยพินิจของหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) 
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ทั้งน้ี กองทุนยอ่ยมีระยะเวลาเขา้ลงทุน (Investment Period) ในกองทุนอา้งอิงภายใน 

4 ปี นับจากวนัท่ีหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) ออกหุน้ราคาเร่ิมตน้

ใหแ้ก่นักลงทุนท่ีลงทุนในกองทุนย่อย (วนั Closing) โดยท่ีหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบั

ผิด (General Partner) อาจขยายระยะเวลาดังกล่าวไดอ้ีกไม่เกิน 1 ปี ทั้งน้ี กองทุน

ย่อยสามารถลงทุนไดเ้ฉพาะในช่วงระยะเวลาเขา้ลงทุนเท่าน้ัน ยกเวน้เป็นการลงทุน

แบบสืบเน่ืองจากทรัพยสิ์นเดิม (Follow-on Investments) และรายไดท่ี้เกิดขึ้ นจริง

จากการลงทุนใน Private Assets อาจนํากลบัไปลงทุนต่อไดใ้นช่วงระยะเวลาเขา้ลงทุน

ตามดุลยพินิจของหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) 

การเพ่ิมสถานะการลงทุนในสินทรพัยใ์หมี้มูลค่าสูงกว่ามูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน (Leverage) 

กองทุนย่อยอาจทําการ Leverage โดยมีมูลค่าสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 150 ของมูลค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนย่อย ภายใตว้ิธีการคาํนวณแบบ Commitment Method และ 

Gross Method ตามกฎหมายของสหภาพยุโรปเก่ียวกบั Alternative Investment Fund 

Manager ลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 โดยกองทุนยอ่ยสามารถทาํธุรกรรมการกูย้ืม

ไดสู้งสุดไม่เกินรอ้ยละ 25 ของ Capital Commitment ทั้งหมด ในกรณีท่ีกองทุนอา้งอิง

มีการเรียกระดมทุนเป็นจาํนวนเงินท่ีเกินกว่าจาํนวนเงินลงทุนทั้งหมดท่ีกองทุนยอ่ยจะ

เรียกเก็บจากผูล้งทุน (Over-Commitment) และอีกไม่เกินรอ้ยละ 25 ของ Capital 

Commitment ท่ียงัไม่ไดร้บัชาํระจากผูล้งทุน เพื่อใชใ้นการลงทุนและหรือเพื่อชาํระเงิน

ในกรณีท่ีผูล้งทุนของกองทุนผิดนัดชาํระเงินลงทุนท่ีตกลงกนัไว ้ 

ค่าธรรมเนียม 

  

ค่าธรรมเนียมของ LOIM PE K Investments 

ค่าธรรมเนียมองค์กร (Organisational Fee) : ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของ Capital 

Commitment ของกองทุนยอ่ย 

 

ค่าธรรมเนียมของกองทุนยอ่ย 

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) : ในช่วงระยะเวลาเขา้ลงทุนจะคิด

ในอัตราร้อยละ 1.20 ต่อปีของ Capital Commitment ในกองทุนย่อย (ไม่รวม 

Commitment ทั้งหมดของกองทุนย่อยในกองทุน LO CIF II) และหลังจากระยะเวลา

เขา้ลงทุนจะคิดในอตัรารอ้ยละ 1.20 ต่อปีของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิรวมของกองทุน

อา้งอิงทั้งหมด (ไม่รวมกองทุน LO CIF II) ท่ีกองทุนย่อยเขา้ลงทุนบวกดว้ย Capital 

Commitment ทั้งหมดท่ียงัไม่ไดล้งทุนในกองทุนอา้งอิง (ไม่รวมกองทุน LO CIF II) 

ทั้งน้ี จะตอ้งไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 0.30 ต่อปีของ Capital Commitment ในกองทุนย่อย 

(ไม่รวม Commitment ทั้งหมดของกองทุนย่อยในกองทุน LO CIF II) โดยจะชําระ

ใหก้บัหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน

และธนัวาคม  

 

- ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุน (Carried Interest): จะคาํนวณและชาํระตามแต่ละการ

ลงทุนในกองทุนอา้งอิง (ไม่รวมกองทุน LO CIF II) โดยพิจารณาจากแต่ละขอ้ตกลง 
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(deal-by-deal basis) ซ่ึงส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนดังกล่าวจะเป็นสกุลเงิน

เดียวกนักบัธุรกรรมน้ันๆ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ชําระเงินท่ีไดร้ับ (รวมจํานวนเงินทั้งหมด ทั้งรายไดห้รือการคืนทุน) จากการ

ลงทุนท่ีเก่ียวข้อง (Relevant Distributions) คืนให้กับผู้ถือหุ ้นจํากัดความรับผิด 

(Limited Shareholder) ตามสัดส่วนของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีถืออยู่ จนกว่าจาํนวน

เงินท่ีผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิด (Limited Shareholder) ไดร้บัเท่ากบั  

(ก) ตน้ทุนในการเขา้ลงทุน (Acquisition Cost) ของการลงทุนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมกบั  

(ข) ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั (Preferred Return) ซ่ึงคาํนวณจากอตัรารอ้ยละ 8 ต่อปี 

ท่ีคาํนวณทบตน้ทุกปีจากกระแสเงินสดท่ีไดร้บัจากการลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งตามขอ้ (ก) 

โดยคาํนึงถึงช่วงเวลาของกระแสเงินสดท่ีไดร้บั 

 

2) เม่ือจดัสรรเงินครบตามขอ้ 1) แลว้ หากยงัมีเงินท่ีไดร้บัจากการลงทุนท่ีเก่ียวขอ้ง 

(Relevant Distributions) ส่วนเกิน จะจัดสรรเป็นส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุน 

(Carried Interest) ใหก้ับหุน้ส่วนไม่จํากัดความรับผิด (General Partner) จนกว่า

จํานวนเงินท่ีหุน้ส่วนไม่จํากัดความรับผิด (General Partner) ได้รับเท่ากับรอ้ยละ 

12.5 ของผลรวมของผลตอบแทนท่ีคาดหวงั (Preferred Return) ตามขอ้ 1) (ข) กบั

ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุน (Carried Interest) ท่ีจดัสรรใหก้บัหุน้ส่วนไม่จาํกดัความ

รบัผิด (General Partner) ตามขอ้น้ี 

 

3) เม่ือจดัสรรเงินครบตามขอ้ 2) แลว้ หากยงัมีเงินท่ีไดร้บัจากการลงทุนท่ีเก่ียวขอ้ง 

(Relevant Distributions) ส่วนเกิน จะจัดสรรเงินส่วนท่ีเหลือในอัตรารอ้ยละ 12.5 

ใหก้ับหุน้ส่วนไม่จํากัดความรับผิด (General Partner) และในอัตราร้อยละ 87.5 

ใหก้บัผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิด (Limited Shareholder) ตามสดัส่วนของจาํนวนหน่วย

ลงทุนท่ีถืออยู ่เป็นส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุน (Carried Interest) เพิ่มเติม 

 

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

Commitment ของกองทุนยอ่ย เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นในช่วงการจดัตั้งกองทุนยอ่ย 

 

- ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยอืน่ เช่น ค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินการ ค่าธรรมเนียมการ

ฝากทรพัยสิ์น ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชี ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ซ่ึงอาจ

เกิดขึ้ นระหว่างการดาํเนินการของกองทุนยอ่ย: ตามค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจริง 

 

 

การจดัสรรผลตอบแทนและการชาํระเงินคืนของกองทุนยอ่ย (Distribution and Repayment Policy) 

หุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) จะเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรเงินไดสุ้ทธิท่ีกองทุนย่อยไดร้บัจากการขาย

คืนสินทรพัยส์ภาพคล่องระยะสั้น (Liquid Products) และกองทุน LO CIF II ใหก้บัผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิด (Limited 

Shareholder) โดยเงินไดร้วมสุทธิดังกล่าวจะไม่ถูกนําไปรวมในการคาํนวณส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุน (Carried 

Interest) ของหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิด (General Partner) สําหรับเงินได้สุทธิท่ีได้รับจากกองทุนอ้างอิง 

(Underlying Funds) (ไม่รวมกองทุน LO CIF II) การจัดสรรจะเป็นไปตามหัวขอ้ส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุน 

(Carried Interest) 
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ทั้งน้ี หุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) อาจไม่จดัสรรเงินไดไ้ปยงัผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิด(Limited 

Shareholder) โดยทนัที และอาจมีดุลยพินิจในการเล่ือนการจดัสรรเงินดงักล่าวตามความเหมาะสม 

 

หุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) อาจพิจารณาใหก้ารจดัสรรผลตอบแทนขา้งตน้อยูใ่นรูปของ  

(1) การซ้ือหุน้คืนท่ีมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิปัจจุบนั หรือ  

(2) การจดัสรรเงินใหผู้ถื้อหุน้ (Distribution) ซ่ึงจะทาํใหม้ลูค่าของหุน้ลดลงตามจาํนวนเงินท่ีไดร้บัการจดัสรร 

 

ตวัอยา่งขั้นตอนการจดัสรรผลตอบแทนและการชาํระเงินคืนของกองทุนยอ่ย 

ตวัเลขและขอ้มูลดงัต่อไปน้ี เป็นเพียงตวัอย่างการคาํนวณเพื่อประกอบการอธิบายการจดัสรรผลตอบแทนและการ

ชําระเงินคืนกรณีท่ีกองทุนย่อยไม่มีการตั้งเงินสํารองเพื่อการบริหารจัดการกองทุนย่อย ดังน้ันจึงมิไดเ้ป็นการ

รบัประกนัว่าตวัเลขในตารางเป็นผลการดาํเนินงานท่ีกองทุนยอ่ยสามารถทาํได ้และไม่ใช่ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนไดร้บั

จริง  

กองทุน K-GPE22B-UI ลงทุนในกองทุนยอ่ย เป็นจาํนวนเงิน 50 ลา้นบาท โดยกองทุนยอ่ยนําเงินไปลงทุนใน Deal 

#1 จาํนวน 40 ลา้นบาท และลงทุนใน Deal #2 จาํนวน 10 ลา้นบาท 

ขอ้ตกลงการลงทุนครั้งท่ี 1 (Deal #1) 

กองทุนย่อยทยอยจ่ายคืนเงินตน้และผลตอบแทนตลอดอายุกองทุน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 66 ล้านบาท โดยมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

วนัท่ี 

งวด

ท่ี

คืน

เงิน 

กระแส

เงินสด 

(ลา้น

บาท) 

IRR 

ผูไ้ดร้บัการจดัสรร 

หมายเหต ุกองทุน  

K-GPE22B-UI 

หุน้สว่นไม่

จาํกดัความ

รบัผิด 

(GP) 

31/12/2022 
 

-40.00 
 

-40.00 
 

เงินลงทุนใน Deal #1 

31/12/2024 1 5.00 -64.59% 5.00 
 

กองทุน K-GPE22B-UI ไดร้บัคืนเงินตน้จาก Deal #1 

30/6/2025 2 5.00 -45.71% 5.00 
 

กองทุน K-GPE22B-UI ไดร้บัคืนเงินตน้จาก Deal #1 

31/12/2025 3 5.00 -32.10% 5.00 
 

กองทุน K-GPE22B-UI ไดร้บัคืนเงินตน้จาก Deal #1 

30/6/2026 4 5.00 -22.00% 5.00 
 

กองทุน K-GPE22B-UI ไดร้บัคืนเงินตน้จาก Deal #1 

31/12/2026 5 5.00 -14.33% 5.00 
 

กองทุน K-GPE22B-UI ไดร้บัคืนเงินตน้จาก Deal #1 

30/6/2027 6 5.00 -8.39% 5.00 
 

กองทุน K-GPE22B-UI ไดร้บัคืนเงินตน้จาก Deal #1 

31/12/2027 7 10.00 0.00% 10.00 
 

กองทุน K-GPE22B-UI ไดร้บัคืนเงินตน้จาก Deal #1 

ครบ 40 ลา้นบาท 

30/6/2028 8 10.00 5.72% 10.00 
 

กองทุน K-GPE22B-UI จะไดเ้งินจนกวา่ IRR จะเท่ากบั 

8% จึงจะเร่ิมแบ่งให ้GP สาํหรบัในงวดน้ี IRR ยงัไม่เกิน 

8% กองทุน K-GPE22B-UI จึงไดร้บัเงินทั้งหมด 
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วนัท่ี 

งวด

ท่ี

คืน

เงิน 

กระแส

เงินสด 

(ลา้น

บาท) 

IRR 

ผูไ้ดร้บัการจดัสรร 

หมายเหต ุกองทุน  

K-GPE22B-UI 

หุน้สว่นไม่

จาํกดัความ

รบัผิด 

(GP) 

31/12/2028 9 6.00 8.35% 5.14 0.86 เงินท่ีไดคื้นตั้งแต่งวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 9 รวมเป็นเงิน 56 

ลา้นบาท โดยเป็นเงินตน้ 40 ลา้นบาท และกาํไร 16 ลา้น

บาท คิดเป็น IRR เกิน 8% จึงตอ้งเร่ิมแบ่งกาํไรใหก้บั GP 

ซ่ึงจะคาํนวณการแบ่งเงินกาํไร 16 ลา้นบาท ดงัน้ี 

1) สดัส่วนการแบ่ง คือ ใหก้องทุน K-GPE22B-UI 

87.5% และให ้GP 12.5% 

2) คาํนวณ IRR ท่ี 8% กองทุน K-GPE22B-UI ควรจะ

ไดร้บัเงิน 15.14 ลา้นบาท แต่กองทุน K-GPE22B-UI มี

กาํไรสะสมมาแลว้ 10 ลา้นบาท จากงวดท่ี 8 ดงัน้ันใน

งวดท่ี 9 จึงตอ้งไดร้บัอีก 5.14 ลา้นบาท และทาํใหมี้เงิน

คงเหลือ 0.86 ลา้นบาท (6 - 5.14 = 0.86) 

3) เงินท่ีเป็นส่วนของกองทุน K-GPE22B-UI จาํนวน 

15.14 ลา้นบาท (10 + 5.14 = 15.14) คิดเป็น 

87.5% ดงัน้ัน ส่วนของ GP ท่ี 12.5% คิดเป็นจาํนวนเงิน 

2.16 ลา้นบาท แต่เน่ืองจากมีเงินเหลือเพียง 0.86 ลา้น

บาท ดงัน้ัน GP จะไดร้บัเงิน 0.86 ลา้นบาท 

 

สรุปเงินท่ีไดคื้นงวดท่ี 9 แบ่งเป็น 

- กองทุน K-GPE22B-UI ไดร้บัเงิน 5.14 ลา้นบาท 

- GP ไดร้บัเงิน 0.86 ลา้นบาท 

30/6/2029 10 10.00 11.81% 7.61 2.39 เงินท่ีไดคื้นตั้งแต่งวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 10 รวมเป็นเงิน 66 

ลา้นบาท โดยเป็นเงินตน้ 40 ลา้นบาท และกาํไร 26 ลา้น

บาท คิดเป็น IRR เกิน 8% จึงตอ้งมีการแบ่งกาํไรใหก้บั 

GP ซ่ึงจะคาํนวณการแบ่งเงินกาํไร 26 ลา้นบาท ดงัน้ี  

1) สดัส่วนการแบ่ง คือ ใหก้องทุน K-GPE22B-UI 

87.5% และให ้GP 12.5%  

2) คาํนวณ IRR ท่ี 8% กองทุน K-GPE22B-UI ควรจะ

ไดร้บัเงิน 15.11 ลา้นบาท ซ่ึงเงินจาํนวนน้ีคิดเป็น 

87.5% ดงัน้ัน ส่วนของ GP ท่ี 12.5% คิดเป็นเงิน 2.16 

ลา้นบาท 

3) เม่ือจดัสรรเงินดงักล่าวใหก้องทุน K-GPE22B-UI 

15.11 ลา้นบาท และ GP 2.16 ลา้นบาทแลว้ ยงัมีเงิน

เหลืออีก 8.73 ลา้นบาท (26 - 15.11 - 2.16 = 8.73) 

จะแบ่งใหก้องทุน K-GPE22B-UI 87.5% คิดเป็นจาํนวน

เงิน 7.64 ลา้นบาท และให ้GP 12.5% คิดเป็นจาํนวน
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วนัท่ี 

งวด

ท่ี

คืน

เงิน 

กระแส

เงินสด 

(ลา้น

บาท) 

IRR 

ผูไ้ดร้บัการจดัสรร 

หมายเหต ุกองทุน  

K-GPE22B-UI 

หุน้สว่นไม่

จาํกดัความ

รบัผิด 

(GP) 

เงิน 1.09 ลา้นบาท 

4) กองทุน K-GPE22B-UI จะไดร้บัส่วนแบ่งกาํไรรวม

ทั้งส้ิน 22.75 ลา้นบาท (15.11 + 7.64 = 22.75) ซ่ึง

ไดร้บัไปแลว้จากงวดท่ี 8 และ 9 เป็นจาํนวน 15.14 ลา้น

บาท ดงัน้ัน กองทุน K-GPE22B-UI จะไดร้บัเงินอีก 7.61 

ลา้นบาท ส่วน GP จะไดร้บัส่วนแบ่งกาํไรรวมทั้งส้ิน 3.25 

ลา้นบาท (2.16 + 1.09 = 3.25) ซ่ึงไดร้บัไปแลว้จาก

งวดท่ี 9 เป็นจาํนวน 0.86 ลา้นบาท ดงัน้ัน GP จะไดร้บั

เงินอีก 2.39 ลา้นบาท 

 

สรุปเงินท่ีไดคื้นตั้งแต่งวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 10 

- กองทุน K-GPE22B-UI ไดเ้งินจาก Deal #1 ทั้งส้ิน 

62.75 ลา้นบาท (เงินตน้ 40 ลา้นบาท และส่วนแบ่ง

กาํไร 22.75 ลา้นบาท) 

- GP ไดเ้งินส่วนแบ่งกาํไรทั้งส้ิน 3.25 ลา้นบาท 

รวม 
 

26.00 
 

22.75 3.25 
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ขอ้ตกลงการลงทุนครั้งท่ี 2 (Deal #2) 

กองทุนย่อยทยอยจ่ายคืนเงินตน้และผลตอบแทนตลอดอายุกองทุน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 30 ล้านบาท โดยมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

 

วนัท่ี 

งวด

ท่ี

คืน

เงิน 

กระแส

เงินสด 

(ลา้น

บาท) 

IRR 

ผูไ้ดร้บัการจดัสรร 

หมายเหต ุกองทุน  

K-GPE22B-UI 

หุน้สว่นไม่

จาํกดัความ

รบัผิด 

(GP) 

31/12/2022 
 

-10.00 
 

-10.00 
 

เงินลงทุนใน Deal #2 

31/12/2023 1 2.00 -80.00% 2.00 
 

กองทุน K-GPE22B-UI ไดร้บัคืนเงินตน้จาก Deal #2 

30/6/2024 2 8.00 -0.00% 8.00 
 

กองทุน K-GPE22B-UI ไดร้บัคืนเงินตน้จาก Deal #2 

ครบ 10 ลา้นบาท 

31/12/2024 3 8.00 42.89% 7.00 1.00 เงินท่ีไดคื้นตั้งแต่งวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 3 รวมเป็นเงิน 18 

ลา้นบาท โดยเป็นเงินตน้ 10 ลา้นบาท และกาํไร 8 ลา้น

บาท คิดเป็น IRR เกิน 8% จึงตอ้งเร่ิมแบ่งกาํไรใหก้บั GP 

ซ่ึงจะคาํนวณการแบ่งเงินกาํไร 8 ลา้นบาท ดงัน้ี  

1) สดัส่วนการแบ่ง คือ ใหก้องทุน K-GPE22B-UI 

87.5% และให ้GP 12.5%  

2) คาํนวณ IRR ท่ี 8% กองทุน K-GPE22B-UI จะไดร้บั

เงิน 1.19 ลา้นบาท ซ่ึงเงินจาํนวนน้ีคิดเป็น 87.5% 

ดงัน้ัน ส่วนของ GP ท่ี 12.5% คิดเป็นจาํนวนเงิน 0.17 

ลา้นบาท 

3) เม่ือจดัสรรเงินดงักล่าวใหก้องทุน K-GPE22B-UI 

1.19 ลา้นบาท และ GP 0.17 ลา้นบาทแลว้ ยงัมีเงิน

เหลืออีก 6.64 ลา้นบาท (8 – 1.19 – 0.17 = 6.64) 

จะแบ่งใหก้องทุน K-GPE22B-UI 87.5% คิดเป็นจาํนวน

เงิน 5.81 ลา้นบาท และให ้GP 12.5% คิดเป็นจาํนวน

เงิน 0.83 ลา้นบาท 

 

สรุปเงินท่ีไดคื้นงวดท่ี 3 แบ่งเป็น 

- กองทุน K-GPE22B-UI ไดร้บัเงิน 7 ลา้นบาท  

(1.19 + 5.81 = 7) 

- GP ไดร้บัเงิน 1 ลา้นบาท (0.17 + 0.83 = 1) 

30/6/2025 4 12.00 76.63% 10.50 1.50 เงินท่ีไดคื้นตั้งแต่งวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 4 รวมเป็นเงิน 30 

ลา้นบาท โดยเป็นเงินตน้ 10 ลา้นบาท และกาํไร 20 ลา้น

บาท คิดเป็น IRR เกิน 8% จึงตอ้งมีการแบ่งกาํไรใหก้บั 

GP ซ่ึงจะคาํนวณการแบ่งเงินกาํไร 20 ลา้นบาท ดงัน้ี  

1) สดัส่วนการแบ่ง คือ ใหก้องทุน K-GPE22B-UI 
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วนัท่ี 

งวด

ท่ี

คืน

เงิน 

กระแส

เงินสด 

(ลา้น

บาท) 

IRR 

ผูไ้ดร้บัการจดัสรร 

หมายเหต ุกองทุน  

K-GPE22B-UI 

หุน้สว่นไม่

จาํกดัความ

รบัผิด 

(GP) 

87.5% และให ้GP 12.5%  

2) คาํนวณ IRR ท่ี 8% กองทุน K-GPE22B-UI ควรจะ

ไดร้บัเงิน 0.93 ลา้นบาท ซ่ึงเงินจาํนวนน้ีคิดเป็น 87.5% 

ดงัน้ัน ส่วนของ GP ท่ี 12.5% คิดเป็นเงิน 0.13 ลา้นบาท 

3) เม่ือจดัสรรเงินดงักล่าวใหก้องทุน K-GPE22B-UI 

0.93 ลา้นบาท และ GP 0.13 ลา้นบาทแลว้ ยงัมีเงิน

เหลืออีก 18.94 ลา้นบาท (20 – 0.93 – 0.13 = 

18.94) จะแบ่งใหก้องทุน K-GPE22B-UI 87.5%  

คิดเป็นจาํนวนเงิน 16.57 ลา้นบาท และให ้GP 12.5% 

คิดเป็นจาํนวนเงิน 2.37 ลา้นบาท 

4) กองทุน K-GPE22B-UI จะไดร้บัส่วนแบ่งกาํไรรวม

ทั้งส้ิน 17.5 ลา้นบาท (0.93 + 16.57 = 17.5) ซ่ึง

ไดร้บัไปแลว้จากงวดท่ี 3 เป็นจาํนวน 7 ลา้นบาท ดงัน้ัน 

กองทุน K-GPE22B-UI จะไดร้บัเงินอีก 10.5 ลา้นบาท 

ส่วน GP จะไดร้บัส่วนแบ่งกาํไรรวมทั้งส้ิน 2.5 ลา้นบาท 

(0.13 + 2.37 = 2.5) ซ่ึงไดร้บัไปแลว้จากงวดท่ี 3  

เป็นจาํนวน 1 ลา้นบาท ดงัน้ัน GP จะไดร้บัเงินอีก 1.5 

ลา้นบาท 

 

สรุปเงินท่ีไดคื้นตั้งแต่งวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 4 

- กองทุน K-GPE22B-UI ไดเ้งินจาก Deal #2 ทั้งส้ิน 

27.5 ลา้นบาท (เงินตน้ 10 ลา้นบาท และส่วนแบ่งกาํไร 

17.5 ลา้นบาท) 

- GP ไดเ้งินส่วนแบ่งกาํไรทั้งส้ิน 2.5 ลา้นบาท 

รวม 
 

20.00 
 

17.50 2.50 
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สรุปกระแสเงินสดท่ีไดร้บัจากขอ้ตกลงการลงทุนครั้งท่ี 1 (Deal #1) และขอ้ตกลงการลงทุนครั้งท่ี 2 (Deal #2) 

วนัท่ี งวดท่ีคืนเงิน 

กระแสเงินสด 

(ลา้นบาท)  

Deal #1 

กระแสเงินสด 

(ลา้นบาท)  

Deal #2 

ผูไ้ดร้บัการจดัสรร 

กองทุน  

K-GPE22B-UI 

(ลา้นบาท) 

หุน้สว่นไม่จาํกดั

ความรบัผิด (GP) 

(ลา้นบาท) 

31/12/2022 0 -40 -10 -50 0 

31/12/2023 1 0 2 2 0 

30/06/2024 2 0 8 8 0 

31/12/2024 3 5 8 12 1 

30/06/2025 4 5 12 15.5 1.5 

31/12/2025 5 5 0 5 0 

30/06/2026 6 5 0 5 0 

31/12/2026 7 5 0 5 0 

30/06/2027 8 5 0 5 0 

31/12/2027 9 10 0 10 0 

30/06/2028 10 10 0 10 0 

31/12/2028 11 6 0 5.14 0.86 

30/06/2029 12 10 0 7.61 2.39 

รวม  26 20 40.25 5.75 

หมายเหตุ: 

เงินสาํรองเพื่อการบริหารจดัการกองทุนย่อย คือ เงินท่ีหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) พิจารณากนั

ไวส้าํหรบัใชเ้พื่อวตัถุประสงคต่์างๆ เช่น เพื่อการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อชาํระค่าใชจ้่ายหรือภาระผูกพนัต่างๆ ของกองทุน

ยอ่ย หรืออาจใชเ้พื่อวตัถุประสงคโ์ดยชอบอื่นใด ซ่ึงการตั้งเงินสาํรองดงักล่าวจะมีผลกระทบกบักระแสเงินสดท่ีผูล้งทุน

จะทยอยไดร้บัระหว่างอายุกองทุน อาจทาํใหผู้ล้งทุนไดร้บัผลตอบแทนตํา่กว่ากรณีท่ีไม่มีการตั้งเงินสาํรองได ้ 

ทั้งน้ี ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในระดบัของกองทุน LOIM เช่น ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) และ 

ค่าธรรมเนียมองค์กร (Organisational Fee) รวมถึงการจัดสรรส่วนแบ่งกําไรใหก้ับหุน้ส่วนไม่จํากัดความรับผิด 

(General Partner) ขา้งตน้ ย่อมลดผลตอบแทนท่ีกองทุน K-GPE22B-UI (และผูล้งทุนในกองทุน K-GPE22B-UI) 

จะไดร้บัจากการลงทุนในกองทุน LOIM 
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อตัราสว่นการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ี การกูย้มืเงิน และการทาํธุรกรรมขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมิไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อลดความเส่ียง โดยมีฐานะการลงทุนสูงสุดท่ีเกิด

จากการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า รวมถึงตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง เฉพาะส่วนท่ีมีลักษณะเป็น

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ไม่เกินรอ้ยละ 100 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยรายละเอียดการคาํนวณมูลค่า

การลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อการคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว จะพิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 

กองทุนอาจกูย้ืมเงินหรือทาํธุรกรรมขายโดยมีสญัญาซ้ือคืนเพื่อประโยชน์ในการจดัการลงทุน ไม่เกินรอ้ยละ 50 ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 

ผลกระทบทางลบภายใตส้มมติฐานและความเช่ือมัน่ท่ีสมเหตุสมผลจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

การกูย้มืเงิน และการทาํธุรกรรมขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน ตอ่เงินทุนของกองทุนรวม 

หากราคาหลกัทรพัยอ์า้งอิงมีความผนัผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณจ์นอาจทาํใหก้องทุน

ขาดทุนจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าหรือตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง จากการกูย้ืมเงิน หรือจาก

การทาํธุรกรรมขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน อย่างไรก็ตาม การขาดทุนดงักล่าวจะไม่เกินรอ้ยละ 100 ของมูลค่าทรพัยสิ์น

สุทธิของกองทุน ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะศึกษาวิเคราะหปั์จจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรบัเปล่ียน

สถานะการลงทุนใหท้ันเหตุการณ์ โดยการคํานวณอัตราส่วนในการลงทุนท่ีเหมาะสมกับภาวการณ์เพื่อใหเ้กิด

ประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ลอดเวลา 

 

นโยบายป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการ

กองทุน 

 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล  

ไม่จ่ายเงินปันผล 

 

ดชันีช้ีวดั (Benchmark)  

ไม่มี เน่ืองจากกองทุนมีการลงทุนในกองทุนย่อย ซ่ึงมีการบริหารจดัการท่ีมีลกัษณะเฉพาะ เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ี

คาดหวงัตามระยะเวลาท่ีกาํหนด จึงไม่จาํเป็นตอ้งเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนกบัตวัช้ีวดั  

 

ลกัษณะท่ีสาํคญัของกองทุน 

กองทุนน้ีเหมาะสําหรับผูล้งทุนสถาบันและผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษท่ีมุ่งหวงัผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์

ประเภท Private Equity และสามารถลงทุนไดใ้นระยะยาวประมาณ 9 ปี 

 

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดร้บัจากเงินลงทุน  

ผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรพัยป์ระเภท Private Equity ผ่านการลงทุนในหน่วย Private Equity 

รวมถึงการลงทุนโดยตรงในบริษัทเอกชนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(Private Companies) และ/หรือ

ลงทุนผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicles) 
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ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่เงินลงทุนของผูล้งทุน 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีกองทุนลงทุน 

 กรณีท่ีเกิดความผิดปกติของตลาดอัตราแลกเปล่ียนทําใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินกลับได้ตามอัตราและ

ระยะเวลาท่ีกาํหนด หรือสามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดแ้ต่ไม่สามารถนําเงินกลบัเขา้มาในประเทศได ้

 กรณีท่ีคู่สญัญาธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงท่ีกองทุนเขา้ทาํอาจมีผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินท่ีดอ้ยลง จึง

ขาดสภาพคล่องท่ีจะจ่ายเงินตามภาระผูกพนั ทาํใหผิ้ดสญัญาหรือไม่สามารถชาํระหน้ีได ้และอตัราแลกเปล่ียนมี

ความผันผวนจนอาจมีผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของการลงทุนของกองทุนหรือรายไดจ้ากการลงทุนของ

กองทุน 

 กรณีท่ีกองทุนไม่สามารถจาํหน่ายจ่ายโอนตราสารท่ีกองทุนถืออยู่ในราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนั

สมควรเพื่อนําเงินมาชาํระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัในการจาํหน่าย จ่าย โอนตราสารดงักล่าว

ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของตราสารดงักล่าว หรือไม่มีตลาดรองสาํหรบัทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน หรือมีตลาด

รอง แต่ราคาในตลาดรองอาจจะตํา่กว่าราคาเสนอขายหรือราคาท่ีกองทุนซ้ือทรพัยสิ์นดงักล่าว 
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ปัจจยัความเส่ียงของกองทุนรวม 

กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิต้ี 22B หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย มีนโยบายลงทุนใน LOIM PE K Investments – 
KSF II (กองทุนย่อย) โดยมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนย่อยดงักล่าวอาจเพิ่มขึ้ นหรือลดลงในช่วงเวลาต่างๆ ไดต้าม

ระดับราคาของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นอื่นท่ีกองทุนย่อยลงทุน ซ่ึงอาจไดร้บัผลกระทบทั้งทางดา้นบวกหรือลบจาก

ปัจจยัความเส่ียงต่างๆ อาทิ 

 ความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการดาํเนินงาน

และฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย  

แนวทางบริหารความเส่ียง: บริษัทจดัการจะเลือกลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพดีทั้งในดา้นความน่าเช่ือถือ และ

ความสามารถในการชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสาร 

 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง

ของปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณข์องตลาดเงินตลาดทุน 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารท่ีกองทุนลงทุนไว ้และส่งผลให้

มลูค่าหน่วยลงทุนมีความผนัผวน  

แนวทางบริหารความเส่ียง: บริษัทจดัการจะติดตามและวิเคราะหส์ถานการณก์ารเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบ

ต่อราคา ซ่ึงจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนลงได ้

 ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) ซ่ึงเกิดจากความเส่ียงท่ีกองทุนมีฐานะ

การลงทุนอยู่ในต่างประเทศ ซ่ึงอาจทาํใหมี้ความผนัผวนของมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนโดยการเปล่ียนแปลงทาง

การเมืองและความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงขอ้จาํกดัทางดา้นกฎหมาย และการทาํธุรกรรมทางการ

เงินของประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน อาจส่งผลต่อราคาของมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้

แนวทางบริหารความเส่ียง: บริษัทจดัการจะติดตามและวิเคราะหส์ถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจและการเมืองของ

ประเทศท่ีกองทุนลงทุนอยา่งสมํา่เสมอ  

 ความเสี่ยงจากการดาํเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) คือความเส่ียงท่ีราคาหุน้อาจเปล่ียนแปลง

อนัเน่ืองมาจากผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทาํกาํไร

และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทผูอ้อกตราสารท่ีกองทุนลงทุนไว ้ 

แนวทางบริหารความเส่ียง: บริษัทจดัการจะวิเคราะหปั์จจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคา และคดัเลือกตราสารท่ีมี

คุณภาพ  

 ความเส่ียงจากกฎขอ้บงัคบัตา่งๆ (Regulatory Risk) การลงทุนในตลาดต่างประเทศมกัจะเผชิญกบัความเส่ียง

อนัเน่ืองจากหลายปัจจยั เช่น ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ความผันผวนของตลาด การเขา้แทรกแซง

ภาคเอกชนของรัฐบาล ขอ้จาํกดัเร่ืองการเขา้ถึงขอ้มูลและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเขม้งวด นโยบายภาษีของแต่ละ

ประเทศ กฎขอ้บงัคบัต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย ์ความไม่มัน่คงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจในระดบัประเทศ
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และระดบัภูมิภาค ขอ้จาํกดัหรือกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ผลกระทบ

จากภาวะเงินเฟ้อหรือเงินฝืด รวมถึงความไม่พรอ้มของระบบการชาํระราคาและหรือผูดู้แลผลประโยชน์ เป็นตน้  

แนวทางบริหารความเส่ียง: บริษัทจดัการจะติดตามและวิเคราะหปั์จจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการลงทุนของ

กองทุน 

 ความเส่ียงจากขอ้จาํกัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเส่ียงท่ีรัฐบาลของ

ประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ หรือเกิดการเปล่ียนแปลง

ทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง หรือสงัคม ทาํใหก้องทุนไม่สามารถนําเงินกลบัเขา้มาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลใหผู้้

ลงทุนอาจไดร้บัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน  

แนวทางบริหารความเส่ียง: บริษัทจดัการจะติดตามและวิเคราะหส์ถานการณด์า้นเศรษฐกิจ การเมือง และปัจจยั

ต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการนําเงินลงทุนกลบัประเทศของนักลงทุนต่างชาติของประเทศท่ีกองทุน

เขา้ลงทุนอยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ 

 ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรพัยท่ี์กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการท่ี

กองทุนไม่สามารถจาํหน่ายหลักทรัพยท่ี์ลงทุนไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร ซ่ึงอาจ

ส่งผลกระทบต่อมลูค่าหน่วยลงทุน  

แนวทางบริหารความเส่ียง: บริษัทจดัการจะพิจารณาการลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพและคาํนึงถึงสภาพคล่อง

ในการซ้ือขายก่อนตดัสินใจลงทุน  

 ความเส่ียงจากการรบัชาํระคืนเงินลงทุน (Settlement Risk) ซ่ึงเกิดจากความล่าชา้ของการรับชําระคืนเงิน

ลงทุนจากความแตกต่างทางดา้นเวลา และขัน้ตอนในการซ้ือขายท่ีต่างกนัระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

แนวทางบริหารความเส่ียง: บริษัทจดัการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหน้ีท่ีมีลักษณะคลา้ยเงินฝาก หรือ

ตราสารแห่งหน้ีทัว่ไป หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย เพื่อรกัษาสภาพคล่องของกองทุนและลด

ความเส่ียงจากการรบัชาํระคืนเม่ือมีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูล้งทุน 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) เป็นความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศทําให้

กองทุนมีความเส่ียงจากการเคล่ือนไหวของเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก 

ปัจจยัพื้ นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลงั เสถียรภาพทางการเมืองทั้งในและ

นอกประเทศ การเก็งกาํไรค่าเงิน เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนั

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน ซ่ึงการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าดงักล่าว

อาจไม่สามารถป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไดท้ั้งหมด 

แนวทางบริหารความเส่ียง: กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัรา

แลกเปล่ียนอยา่งระมดัระวงัเพ่ือใหเ้หมาะสมต่อสถานการณ ์

 ความเส่ียงจากการเขา้ทาํสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Leverage Risk) กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

(Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมี
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วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนใหสู้งขึ้ น หรือเพื่อลดค่าใชจ้่ายของกองทุน ซ่ึงกองทุน

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

(Options)  

การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจมีหลายความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ความเส่ียงตลาด (Market Risk) ความ

เส่ียงด้านการจัดการ (Management Risk) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเส่ียงในการ

ประเมินมูลค่าสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าผิดพลาด ความเส่ียงท่ีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจไม่เคล่ือนไหวในทิศทาง

เดียวกบัสินทรพัยอ์า้งอิง เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีความเส่ียงท่ีเรียกว่า Leverage Risk โดยแมว้่ากองทุนจะลงทุน

เพียงเล็กน้อยในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า แต่สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าจะส่งผลใหก้องทุนมีฐานะการลงทุนในสินทรพัย์

อ ้างอิงสูงกว่าจํานวนเงินลงทุนเร่ิมต้น ซ่ึงทําให้กองทุนมีความเส่ียงสูงขึ้ นในกรณีท่ีราคาสินทรัพย์อา้งอิง

เปล่ียนแปลงเช่นกนั 

สาํหรบัความเส่ียงตลาด (Market Risk) อาจจะเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่น ราคาหลกัทรพัย ์อตัราดอกเบ้ีย อตัรา

แลกเปล่ียน หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงส่งผลให้ราคาของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ามีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งมีนัยสาํคญั หากปัจจยัดงักล่าวผนัผวนมาก อาจส่งผลใหก้องทุนขาดทุนอยา่งมาก  

ในกรณีท่ีกองทุนเขา้เป็นคู่สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าซ่ึงซ้ือขายนอกศูนย์ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (OTC 

Derivative) ส่งผลใหก้องทุนมีความเส่ียงของคู่สัญญา (Counterparty Risk) โดยท่ีคู่สัญญาอาจยกเลิกสัญญา

เน่ืองจากคู่สัญญาล้มละลายหรือกระทําการผิดกฎหมาย หรือกฎหมายภาษีหรือมาตรฐานการบัญชีมีการ

เปล่ียนแปลงแกไ้ขจาก ณ ขณะท่ีเขา้เป็นคู่สญัญา 

แนวทางบริหารความเส่ียง: บริษัทจดัการจะติดตามความเคล่ือนไหวของราคาตราสารเป็นประจาํ สมํา่เสมอ 

รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปล่ียนสถานะการลงทุนใหท้ัน

เหตุการณโ์ดยการคาํนวณอตัราส่วนในการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัภาวะการณ์เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการลงทุน

อยูต่ลอดเวลา 

 ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือตํา่กว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได ้(non-

investment grade) หรือท่ีไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (unrated) ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 กองทุนอาจมี

การลงทุนในตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือตํา่กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(non-investment grade) หรือท่ี

ไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (unrated) ทั้งทางตรงและทางออ้มผ่านกองทุนต่างประเทศ ซ่ึงตราสารดงักล่าว

จะมีความผันผวนสูงและมีสภาพคล่องตํา่กว่าตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได ้และมี

โอกาสท่ีผูอ้อกตราสารจะผิดนัดชาํระหน้ีเพิ่มขึ้ นดว้ยเช่นกนั  

แนวทางบริหารความเส่ียง: ผูจ้ดัการกองทุนย่อยท่ีกองทุนลงทุนมีความรูแ้ละความเช่ียวชาญในการคดัเลือกตรา

สารท่ีจะลงทุน รวมทั้งติดตามและวิเคราะหส์ถานการณต่์างๆ อยา่งสมํา่เสมอ  
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ปัจจยัความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนยอ่ยเพ่ิมเติม 

ผูส้นใจลงทุนควรพิจารณาปัจจยัความเส่ียงต่างๆ ดงัต่อไปน้ีก่อนท่ีจะลงทุนในกองทุน ผูส้นใจลงทุนควรศึกษา และใน

กรณีท่ีเหมาะสม ควรขอคาํปรึกษาจากท่ีปรึกษาวิชาชีพเก่ียวกบัผลท่ีจะเกิดขึ้ น รวมถึงผลทางดา้นภาษีจากการขอซ้ือ 

ถือครอง แลกเปล่ียน ไถ่ถอน หรือจาํหน่าย จ่าย โอนซ่ึงหน่วยลงทุนในกองทุนหลักและกองทุนย่อย โดยขอ้มูลทาง

ดา้นล่างน้ีอาจไม่ครอบคลุมความเส่ียงทั้งหมดจากการลงทุนในกองทุน  

ทั้งน้ี ผูล้งทุนรบัทราบว่ากองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ไม่รบัรองว่าการใชว้ิจารณญาณของ

หุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) ผูจ้ดัการกองทุน (Manager) หรือผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio 

Manager) จะส่งผลใหก้ารลงทุนของกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) สามารถสรา้งผลกาํไร 

อีกทั้งกองทุนไม่สามารถรบัรองว่ากองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) จะไม่ขาดทุน โดยกองทุน

หลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) อาจลงทุนในตราสารอื่นนอกจากท่ีระบุไว ้ซ่ึงรวมถึงตราสารท่ีไม่ไดมี้

อยู่ ณ วนัท่ีของหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ี แต่อยู่ภายในกลยุทธ ์วตัถุประสงค ์และนโยบายการลงทุนของกองทุนย่อย โดย

ผูส้นใจลงทุนตอ้งทาํการประเมินความเส่ียงจากการลงทุนในกองทุนดว้ยตนเอง  

ปัจจยัความเส่ียงต่างๆ ท่ีระบุดา้นล่างน้ี โดยทัว่ไปมีผลกบัการดาํเนินงานทั้งของกองทุน กองทุนหลกั กองทุนยอ่ยท่ี

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

อา้งอิงเหล่าน้ัน รวมทั้งหลกัทรพัยแ์ละตราสารท่ีกองทุนอา้งอิงเหล่าน้ันถือครองอยู่ ภายใตห้วัขอ้ปัจจยัความเส่ียงน้ี 

การกล่าวถึงกองทุนหลกัใหห้มายความรวมถึงกองทุนยอ่ยหรือกองทุนอา้งอิงดว้ย แลว้แต่กรณี  

1. ความเส่ียงโดยทัว่ไป  

1.1 ผลตอบแทนการลงทุน  

ความสาํเร็จของกองทุนขึ้ นอยู่กบัความสามารถของหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) ผูจ้ดัการกองทุน 

(Manager) หรือผูจ้ัดการพอร์ตการลงทุน (Portfolio Manager) ของกองทุนหลักและกองทุนย่อยในการเลือกเขา้

ลงทุนและถอนการลงทุนท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี กองทุนไม่สามารถรบัประกนัวา่กองทุนหลกัหรือกองทุนยอ่ยจะมีการลงทุน

ท่ีเหมาะสมหรือประสบความสาํเร็จ  

ปัจจุบนั ไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง (Liquid Market) สาํหรบัการลงทุนใน Private Asset และไม่อาจคาดหมายไดว้่า

จะมีการพัฒนาตลาดดังกล่าวขึ้ นในอนาคต ดังน้ัน หุน้ในกองทุนย่อยจึงอาจจะไม่สามารถโอนเปล่ียนมือไดง่้าย 

กองทุนในฐานะผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิด (Limited Shareholder) จะมีขอ้ผูกพนัต่อกองทุนย่อยเป็นระยะเวลานาน

และโดยทัว่ไปจะไม่สามารถถอนตวัจากกองทุนยอ่ยได ้ 

การลงทุนในบริษัทท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยส์ามารถจาํหน่ายเป็นตวัเงินไดย้าก และโดยทัว่ไปจะมีความ

เส่ียงในระดบัท่ีสูงกว่าการลงทุนในบริษัทจดทะเบียน ในกรณีท่ีกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุนเป็นผูถื้อหุน้ส่วนน้อย 

การจดัหาความคุม้ครองอยา่งเพียงพอสาํหรบัผลประโยชน์ของกองทุนยอ่ยอาจจะไม่สามารถทาํได ้ 

ผูล้งทุนควรตระหนักว่าผลการดําเนินงานในอดีตไม่จาํเป็นตอ้งบ่งช้ีถึงผลการดําเนินงานในอนาคต และกองทุนไม่

สามารถรบัรองว่ากองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุนจะมีผลการดาํเนินงานท่ีเทียบเคียงกนั  
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มูลค่าของกองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) อาจมีความผนัผวน กองทุนไม่สามารถรบัรองว่าจะบรรลุวตัถุประสงค์

การลงทุนของกองทุนย่อย หรือกองทุนย่อยจะคืนทุนชําระแลว้ (Contributed Capital) ทั้งหมดหรือบางส่วนใหแ้ก่

กองทุนในฐานะผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิด (Limited Shareholder)  

กฎระเบียบเก่ียวกบัภาษีและการตีความกฎระเบียบเหล่าน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในกองทุนยอ่ยอาจเปล่ียนแปลงได้

ในระหว่างท่ีกองทุนถือหน่วยลงทุนของกองทุนยอ่ย  

การเปล่ียนแปลงในสภาวะเศรษฐกิจ เช่น การปรบัขึ้ นอตัราดอกเบ้ีย การเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน เศรษฐกิจ

ตกตํา่ และภาวะตกตํา่ของภาคอุตสาหกรรมท่ีอยูใ่นพอรต์การลงทุน อาจเกิดขึ้ นไดใ้นระหว่างท่ีกองทุนถือหน่วยลงทุน

ของกองทุนย่อย ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) และต่อกองทุนและผูถื้อหน่วย

ลงทุนในท่ีสุด  

ในช่วงปีแรกๆ ของการจดัตั้งกองทุนย่อย มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้ับจากการจาํหน่ายการลงทุน (Realization Value) 

อาจมีจาํนวนตํา่กว่ามูลค่าเร่ิมตน้ (Initial Value) โดยอาจมีสาเหตุจากผลกระทบของค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายใน

การจดัตั้งและการดาํเนินงาน และการท่ีกองทุนย่อยเพิ่งอยู่ในระยะเร่ิมตน้ของวงจรการลงทุน การประเมินมูลค่าของ

กองทุนยอ่ยและการลงทุนของกองทุนยอ่ยจะเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีมีอยู ่ในขณะท่ีมาตรฐานดงักล่าวมุ่ง

ท่ีจะใหข้อ้มูลท่ีแทจ้ริงเป็นธรรมของมูลค่าสินทรพัยข์องกองทุนย่อย ณ เวลาใดเวลาหน่ึง แต่มูลค่าตลาดท่ีแทจ้ริงของ

การลงทุนประเภท Private Asset จะเกิดขึ้ นก็ต่อเม่ือถอนหรือจาํหน่ายการลงทุนน้ัน  

1.2 การลงทุนต่อเน่ืองและขอ้ผูกพนัการชาํระเงินทุน  

เน่ืองจากกองทุนหลัก (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) อาจถูกเรียกใหจ้ดัหาเงินลงทุนต่อเน่ือง ชําระ

เงินทุนเพิ่มเติม หรือคืนผลตอบแทนท่ีจ่ายใหก้บักองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) กองทุนจึงไม่สามารถรบัรองว่า

กองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) จะมีเงินทุนเพียงพอสาํหรบัการดาํเนินการดงักล่าว ซ่ึงอาจมี

ผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุนได ้ 

1.3 ความรบัผิดในกรณีการคืนผลตอบแทนท่ีจ่ายแลว้  

ในบางครั้ง หุน้ส่วนไม่จาํกดัความรับผิด (General Partner) ของกองทุนหลัก (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้

ลงทุน) จะนําเงินท่ีพึงจ่ายใหแ้ก่กองทุนในฐานะผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิด (Limited Shareholder) ไปลงทุนต่อหรือ

เรียกจาํนวนเงินท่ีไดจ้่ายใหก้บักองทุนคืนเพื่อนําไปลงทุนต่อ หรืออาจใช ้(หรือเรียกคืนเพื่อใช)้ ชาํระหน้ีของกองทุน

หลัก (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) หรือวตัถุประสงคโ์ดยชอบอื่นใด การเรียกคืนผลตอบแทนท่ีจ่าย

ใหแ้ก่กองทุนแลว้อาจมีผลทางภาษี ผูส้นใจลงทุนควรปรึกษาท่ีปรึกษาวิชาชีพเก่ียวกบัผลทางภาษีของการเรียกคืนน้ัน  

1.4 การกูย้มืเงิน  

กองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) อาจกูย้มืเงินตามขอ้จาํกดัท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารการจดัตั้งของกองทุนอา้งอิง โดย

กองทุนอา้งอิงอาจนําเอาวงเงินลงทุนท่ีไดร้บัหรือจะไดร้บัชาํระจากผูล้งทุน (Capital Commitment) ซ่ึงรวมถึงวงเงิน

ลงทุนท่ีไดร้บัหรืออาจไดร้บัจากกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ไปเป็นหลกัประกนัการกูย้มื

ของกองทุนอา้งอิง ในกรณีดังกล่าวหากกองทุนอา้งอิงผิดนัดชําระหน้ีหรือมีเหตุผิดสัญญาอื่นภายใตห้น้ีดังกล่าว 

(รวมถึงกรณีท่ีกองทุนอา้งอิงมีหน้ีสินลน้พน้ตวั) ผูใ้หกู้อ้าจเรียกรอ้งใหผู้ล้งทุนของกองทุนอา้งอิงรวมถึงกองทุนหลัก 

(ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ชาํระเงินลงทุนท่ียงัไม่ไดช้าํระ (Unfunded Commitments) ทั้งหมด เพื่อ
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การชาํระคืนหน้ีของกองทุนอา้งอิงได ้โดยในกรณีดงักล่าวหากผูล้งทุนในกองทุนอา้งอิงบางรายไม่ชาํระเงินลงทุนตาม

วงเงินลงทุนของตน อาจทาํใหผู้ล้งทุนรายอื่นๆ รวมถึงกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ตอ้ง

รบัภาระในหน้ีน้ันสูงเกินสดัส่วนท่ีควรจะเป็น ซ่ึงจะส่งผลกระทบในทางลบต่อกองทุนทาํใหเ้กิดการขาดทุนได ้ 

1.5 การเรียกระดมทุน  

หากกองทุนในฐานะผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิด (Limited Shareholder) ไม่ปฏิบติัตามการเรียกระดมทุนของกองทุน

หลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) จะถือเป็นกรณีท่ีผูล้งทุนผิดสญัญา และจะถูกลงโทษตามท่ีระบุไวใ้น

ขอ้ตกลงการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หก้บับุคคลในวงจาํกดั (Private Placement Memorandum) สาํหรบัการลงทุนใน

กองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน)  

1.6 การเขา้ลงทุนหรือตกลงจะเขา้ลงทุนเป็นจาํนวนท่ีเกินฐานวงเงินลงทุนท่ีจะเรียกเก็บจากผูล้งทุนของกองทุนยอ่ย  

การเขา้ลงทุนหรือตกลงจะเขา้ลงทุนเป็นจํานวนท่ีเกินฐานวงเงินลงทุนท่ีจะเรียกเก็บจากผูล้งทุนของกองทุนย่อย 

(Over-Commitment) จะก่อใหเ้กิดความเส่ียงท่ีกองทุนยอ่ย ท่ีกองทุนเขา้ลงทุนน้ันไม่สามารถปฏบิติัตามภาระผูกพนั

ท่ีคา้งอยู่ได ้โดยผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) ของกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้

ลงทุน) ไดท้ําการศึกษาแลว้ และมีความเห็นว่ากองทุนย่อย อาจเขา้ลงทุนหรือตกลงเขา้ลงทุนเกินกว่าฐานวงเงิน

ลงทุนท่ีจะเรียกจากผูล้งทุนของกองทุนย่อยไม่เกินรอ้ยละ 25 ของฐานวงเงินลงทุนท่ีกองทุนย่อยจะเรียกจากผูล้งทุน 

ดังน้ัน การท่ีกองทุนเขา้ลงทุนในกองทุนย่อยจึงส่งผลใหก้องทุนตอ้งรบัความเส่ียงในการเขา้ลงทุนหรือตกลงจะเขา้

ลงทุนเป็นจํานวนท่ีเกินฐานวงเงินลงทุนท่ีจะเรียกเก็บจากผู้ลงทุนของกองทุนย่อยในอัตราร้อยละ 25 เช่นกัน 

นอกจากน้ี กองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุนยงัสามารถกูย้มืเงินสาํหรบัจาํนวนเงินส่วนท่ีขาดหากเกิดเหตุการณด์งักล่าว

ขึ้ น ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกองทุนอนัทาํใหค้วามเส่ียงของกองทุนเพิ่มขึ้ น  

1.7 ความเช่ือมัน่ในทีมผูบ้ริหาร  

แมว้่ากองทุนหลัก (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ประสงค์ท่ีจะลงทุนในกองทุนอา้งอิง (Underlying 

Funds) ซ่ึงมีทีมผูบ้ริหารท่ีมีมาตรฐานการปฏบิติัการท่ีเป็นท่ียอมรบั แต่กองทุนไม่สามารถรบัประกนัความสาํเร็จของ

ทีมผูบ้ริหารในการบริหารจัดการกองทุนอา้งอิงได ้ซ่ึงหากทีมผูบ้ริหารของกองทุนอา้งอิงลม้เหลวในการบริหาร

กองทุนอา้งองิอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกองทุนได ้ 

1.8 การเปล่ียนแปลงกลยุทธก์ารลงทุน  

กลยุทธก์ารลงทุนของกองทุนยอ่ย ท่ีกองทุนเขา้ลงทุนอาจเปล่ียนแปลงไดโ้ดยการอนุมติัล่วงหน้าโดยเสียงขา้งมากของ

หุน้ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ (Outstanding Shares) โดยการเปล่ียนแปลงใดๆ ซ่ึงไดร้บัอนุมติัจากเสียงขา้งมากดงักล่าวจะ

มีผลผูกพนัผูล้งทุนทุกราย (รวมถึงผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ยกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเสนอ หรืองดออกเสียง) การ

ตัดสินใจเขา้ทํากิจกรรมใหม่ หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงกลยุทธ์การลงทุนเดิมของกองทุนย่อย อาจทําใหเ้งินทุนของ

กองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุนมีความเส่ียงเพิ่มเติมอยา่งมีนัยสาํคญั  

1.9 คดีความโดยบุคคลภายนอก  

กิจกรรมการลงทุนทางออ้มของกองทุนจะส่งผลใหก้องทุนอาจมีความเส่ียงท่ีจะตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งในคดีความกบั

บุคคลภายนอก ทั้งน้ี โดยปกติกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) จะรบัภาระค่าใชจ้่ายในการ
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ต่อสูข้อ้เรียกรอ้งของบุคคลภายนอก และการชาํระเงินใดๆ ตามการตกลงยุติคดีหรือคาํพิพากษา ซ่ึงจะทาํใหท้รพัยสิ์น

สุทธิของกองทุนหลัก (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ลดจํานวนลงอันส่งผลทําใหท้รัพยสิ์นสุทธิของ

กองทุนลดจาํนวนลงตามไปดว้ย  

1.10 ขอ้จาํกดัการโอน  

หุน้ของกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ไม่มีตลาดสาธารณะ (Public Market) รองรบัในการ

ซ้ือขายและไม่อาจคาดว่าจะมีการพฒันาตลาดน้ีขึ้ นในอนาคต นอกจากน้ี การโอนหุน้จะกระทําไดโ้ดยการอนุมัติ

ล่วงหน้าจากหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) เท่าน้ัน และตอ้งเป็นไปตามกฎหมายท่ีใชบ้ังคบัและ

ขั้นตอนท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หก้บับุคคลในวงจาํกดั (Private Placement Memorandum) 

และหนังสือสําคญัการจดัตั้ง (Articles of Incorporation) กองทุนหลัก (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) 

ดังน้ัน ผูล้งทุนจึงควรรับทราบและยอมรับไดถึ้งความเส่ียงจากการลงทุนในกองทุนหลัก (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ี

กองทุนเขา้ลงทุน) ของกองทุนไม่มีสภาพคล่องในการซ้ือขาย  

1.11 การแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหุน้ต่อบุคคลในวงจาํกดั  

ขอ้บังคับในขอ้ตกลงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับบุคคลในวงจํากัด (Private Placement Memorandum) ของ 

กองทุนหลกั (รวมถึงกลยุทธก์ารลงทุนและหรือนโยบายของกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) อาจถูกแกไ้ขเพิ่มเติมได ้

โดยเป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลงดงักล่าว ซ่ึงการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวอาจส่งผลทาํใหค้วามเส่ียงในการ

ท่ีกองทุนเขา้ลงทุนในกองทุนยอ่ยเพิ่มขึ้ น หรือส่งผลกระทบในทางลบแก่กองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

1.12 สภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดโดยทัว่ไป  

สภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดโดยทัว่ไปอาจมีผลต่อความสาํเร็จของกองทุน ตวัอยา่งของสภาวะเศรษฐกิจและภาวะ

ตลาดโดยทัว่ไปไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย ความสามารถในการจดัหาสินเช่ือ อตัราเงินเฟ้อ ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ 

การเปล่ียนแปลงของกฎหมาย (รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวกับการจดัเก็บภาษีจากการลงทุนของกองทุน) อุปสรรค

ทางการคา้ การควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตรา และสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

(รวมถึงสงคราม การก่อการรา้ย หรือปฏิบติัการดา้นความมัน่คง) ปัจจยัเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อระดบัและความ

ผนัผวนของราคาของหลกัทรพัยแ์ละสภาพคล่องของการลงทุนของกองทุน ความผนัผวนหรือการขาดสภาพคล่องอาจ

ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทํากาํไรของกองทุน หรือก่อใหเ้กิดความสูญเสีย กองทุนมีฐานะการซ้ือขาย 

(Trading Positions) คา้งไวอ้ยู่เป็นจาํนวนมาก ซ่ึงอาจทําใหก้องทุนไดร้บัผลกระทบในทางลบจากความผันผวนใน

ตลาดการเงิน โดยยิง่กองทุนมีฐานะการซ้ือขาย (Trading Positions) มากเท่าใด ระดบัของความสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้ น

ก็ยิง่สูงขึ้ นตามไปดว้ย  

1.13 ความเส่ียงทางดา้นกฎหมาย ภาษีอากร และการกาํกบัดูแล  

การเปล่ียนแปลงของกฎหมาย ภาษีอากร และการกาํกบัดูแล ตลอดจนคาํวินิจฉยัของศาลอาจเกิดขึ้ นไดใ้นระหว่าง

การดําเนินการของกองทุน ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบต่อ (1) กองทุนหลัก (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้

ลงทุน) หุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) ผูจ้ดัการกองทุน (Manager) หรือผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน 

(Portfolio Manager) หรือกองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) (2) ลกัษณะและวิธีการลงทุนของกองทุน (3) ผลการ

ดําเนินงานของกองทุน หรือ (4) ผูล้งทุนในกองทุน ทั้งน้ี การกํากับดูแลของกองทุนเพื่อการลงทุนภาคเอกชน 

(Private Investment Funds) และบริษัทเอกชนยงัคงมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาต่อไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
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อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของการลงทุนของกองทุนอา้งอิง (และของกองทุน) และความสามารถท่ีจะ

ดาํเนินกลยุทธก์ารลงทุนของกองทุนอา้งอิง และภาครฐัไดมี้การออกกฎหมายและกาํกบัดูแลอุตสาหกรรมบริการดา้น

การเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจกองทุนเพื่อการลงทุนภาคเอกชน และท่ีปรึกษาการลงทุน อย่างเขม้ขน้ ซ่ึงการ

ตรวจสอบดงักล่าวอาจเพิ่มภาระและค่าใชจ้่ายทางดา้นกฎหมาย การปฏิบติัตามกฎระเบียบ การบริหารจดัการ และ

อื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการควบคุมดูแลและการเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งของหน่วยงานกาํกบัดูแลในการดาํเนินการ

ของกองทุน กองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) หุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) 

ผูจ้ัดการกองทุน (Manager) หรือผูจ้ัดการพอร์ตการลงทุน (Portfolio Manager) หรือกองทุนอา้งอิง (Underlying 

Funds) อาจทาํใหเ้กิดความคลุมเครือหรือความขดัแยง้กนัระหว่างระบบกฎหมายหรือระบบการกาํกบัดูแลท่ีใชบ้ังคบั

กบักองทุน กองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) หุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) 

ผูจ้ดัการกองทุน (Manager) หรือผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) และหรือกองทุนอา้งอิง (Underlying 

Funds) นอกจากน้ี ตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าอยู่ภายใตก้ฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้กาํหนด

เก่ียวกบัการวางหลักประกนั (Margin Requirements) ท่ีเขม้ขน้ และอาจมีการนําหลักเกณฑห์รือกฎหมายอื่นของ

ประเทศสหรฐัอเมริกาหรือประเทศอื่น ซ่ึงควบคุมกองทุน กองทุนหลัก (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) 

หุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) ผูจ้ดัการกองทุน (Manager) หรือผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio 

Manager) และหรือกองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) มาใชไ้ด ้โดยขอบเขตท่ีอาจเป็นไปไดข้องหลักเกณฑ์หรือ

กฎหมายน้ันไม่เป็นท่ีทราบได ้กองทุนไม่สามารถรบัรองว่ากองทุน กองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้

ลงทุน) หุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) ผูจ้ดัการกองทุน (Manager) หรือผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน 

(Portfolio Manager) และกองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) จะไม่ถูกตรวจสอบหรือกาํกบัดูแลจากหน่วยงานตาม

กฎหมายในอนาคต ผลของการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาการในดา้นการกาํกบัดูแลท่ีมีต่อกองทุนอาจกระทบต่อวิธีการ

ในการบริหารจดัการกองทุนอยา่งมีนัยสาํคญั  

1.14 ขอ้บงัคบัของ FATCA และ Euro-CRS 

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

สหรัฐอเมริกา โดยกําหนดใหส้ถาบันการเงินต่างประเทศ (FFIs) รายงานรายละเอียดของผูล้งทุนท่ีเป็นพลเมือง

สหรฐัอเมริกาซ่ึงถือครองทรพัยสิ์นภายนอกประเทศสหรฐัอเมริกาต่อกรมสรรพากรของสหรฐัอเมริกา (U.S. Internal 

Revenue Service) สืบเน่ืองจากกฎหมาย Hire Act และเพื่อจูงใจมิใหส้ถาบันการเงินต่างประเทศอยู่นอกระบบ

กฎหมายน้ี หลักทรัพยข์องสหรฐัอเมริกาทั้งหมดซ่ึงถือครองโดยสถาบนัการเงินท่ีไม่ไดเ้ขา้มาอยู่ในและปฏิบติัตาม

ระบบกฎหมายน้ีจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายของประเทศสหรฐัอเมริกาในอตัรารอ้ยละ 30 จากเงินไดท่ี้มีแหล่งท่ีมาจาก

สหรฐัอเมริกา เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2557 ประเทศสหรฐัอเมริกาและประเทศลกัเซมเบิรก์ (Grand Duchy of 

Luxembourg) ไดเ้ขา้ทาํความตกลง IGA ของประเทศลกัเซมเบิรก์ และบนัทึกความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งเพื่ออาํนวยความ

สะดวกการปฏบิติัตามบทบญัญติัของกฎหมาย FATCA นอกจากน้ี ประเทศไทยยงัไดเ้ขา้ทาํความตกลงระหว่างรฐัแบบ

ท่ี 1 กบัประเทศสหรฐัอเมริกาโดยเลือกเป็น Model 1A (Reciprocal) ท่ีกาํหนดใหป้ระเทศไทยและสหรฐัอเมริกาส่ง

ขอ้มูลใหแ้ก่กนัและกนัผ่านระบบอตัโนมติั ทั้งน้ี กองทุนมีสถานะเป็นสถาบนัการเงินต่างประเทศ ซ่ึงภายใตก้ฎหมาย 

FATCA และความตกลง IGA ของประเทศลกัเซมเบิร์กน้ัน สถาบนัการเงินต่างประเทศสามารถมีสถานะเป็นสถาบัน

การเงินต่างประเทศประเภท "ตอ้งรายงาน" (Reporting) หรือสถาบนัการเงินต่างประเทศประเภท "ไม่ตอ้งรายงาน" 

(Non-Reporting) อน่ึง ขึ้ นอยู่กับการท่ีกองทุนย่อยถูกกําหนดใหมี้สถานะเป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศ

ประเภทใด ซ่ึงหากกองทุนย่อยถูกกําหนดใหมี้สถานะเป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศแบบท่ี "ตอ้งรายงาน" 

กองทุนจึงอาจจาํเป็นตอ้งกาํหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายมอบเอกสารหลกัฐานท่ีจาํเป็นเก่ียวกบัถ่ินท่ีอยู่ทางภาษี 

และรายงานขอ้มลูบางอยา่งเก่ียวกบับญัชีท่ีตอ้งรายงาน (Reportable Accounts) ต่อหน่วยงานท่ีมีอาํนาจของประเทศ

ไทยและลกัเซมเบิรก์ และหรืออาจจาํเป็นตอ้งกาํหนดขอ้จาํกดัในการเสนอขายและการขายหุน้ต่อผูล้งทุนบางประเภท
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ท่ีไม่มีหน้าท่ีตอ้งรายงานหรือถูกระงบัการใชจ้่ายเงินท่ีมีแหล่งท่ีมาจากสหรฐัอเมริกา ความตกลง IGA ของประเทศ

ลักเซมเบิร์กได้ถูกนํามาใช้ในกฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์กโดยกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับ FATCA วันท่ี 24 

กรกฎาคม 2558 (the Law of 24 July 2015) ทั้งน้ี รัฐบาลไทยจะออกกฎหมายตามความตกลง IGA เพื่อการ

ปฏิบติัตามกฎหมาย FATCA อย่างสมบูรณ ์ซ่ึงจะตอ้งใชเ้วลาระยะหน่ึงเพื่อท่ีจะประเมินผลกระทบทั้งหมดท่ีกฎหมาย 

FATCA มีต่อประเทศไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

นอกจากน้ี กองทุนอาจถูกกาํหนดใหต้อ้งรายงานคลา้ยกบักฎหมาย FATCA เช่น กฎหมาย CRS (Common Reporting 

Standard) ซ่ึงกฎของ CRS มีจุดประสงคเ์พื่อใหบ้รรลุการแลกเปล่ียนขอ้มูลแบบอตัโนมติั (Automatic Exchange of 

Information: AEOI) ท่ีครอบคลุมและจากหลากหลายฝ่ายทัว่โลกในอนาคต เน่ืองจากกฎของ CRS มีความซบัซอ้น 

และถึงแมว้่ากองทุนจะพยายามปฏิบติัตามขอ้บังคบัต่างๆ เพื่อหลีกเล่ียงการถูกเรียกเก็บค่าปรบัหรือถูกลงโทษใน

กรณีท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย Euro-CRS แลว้ กองทุนไม่สามารถรับประกนัไดว้่าจะสามารถปฏิบัติตามขอ้บังคบั

เหล่าน้ีไดส้าํเร็จ ดงัน้ัน หากกองทุนถูกลงโทษหรือตอ้งเสียค่าปรบัตามกฎหมาย Euro-CRS มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้

ลงทุนอาจไดร้บัผลกระทบได ้

1.15 ความไม่แน่นอนของผลในอนาคต  

หนังสือช้ีชวนฉบับน้ีอาจรวมขอ้มูลท่ีมีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Information) 

บางอยา่ง ขอ้มลูน้ีไดจ้ดัทาํขึ้ นจากประสบการณใ์นอุตสาหกรรม โดยอยูบ่นสมมุติฐานขอ้เท็จจริงต่างๆ และความเห็น

ท่ีเก่ียวกบัเหตุการณใ์นอนาคตซ่ึงกองทุนเช่ือว่ามีความสมเหตุสมผลในขณะท่ีจดัทาํ อยา่งไรก็ตาม กองทุนไม่สามารถ

รับรองว่าสมมุติฐานเหล่าน้ันถูกตอ้ง ผลตอบแทนการลงทุนท่ีผ่านมาของกองทุนหลัก (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ี

กองทุนเขา้ลงทุน) ไม่ไดเ้ป็นส่ิงบ่งช้ีความสาํเร็จในอนาคต  

1.16 ความเส่ียงเก่ียวกบัการลงทุนประเภท Private Equity  

กองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) อาจมีความเส่ียงหลายประการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนใน

ทรพัยสิ์นหรือหลกัทรพัยข์องบริษัทต่างๆ ท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัย ์กองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ี

กองทุนเขา้ลงทุน) แขง่ขนักบันิติบุคคลอื่นๆ หลายแห่งเพื่อใหไ้ดพ้อรต์การลงทุนท่ีน่าสนใจ และหากกองทุนหลกั (ซ่ึง

รวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ไม่ประสบความสาํเร็จ อาจส่งผลใหผ้ลกาํไรของกองทุนลดลง (หรือส่งผลให้

กองทุนประสบผลขาดทุน) นอกจากน้ี เน่ืองจากลกัษณะของโครงการลงทุนของกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ี

กองทุนเขา้ลงทุน) ท่ีกองทุนเขา้ลงทุน กองทุนจึงอาจมีความเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในบริษัทซ่ึงอยู่ใน

ระยะเร่ิมตน้และหรือบริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี บริษัทเหล่าน้ีอาจรบัภาระของภาวะในทางลบของธุรกิจ

และเศรษฐกิจไดน้้อยกว่าบริษัทท่ีมีขนาดใหญ่กว่าและก่อตั้งมานานกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทท่ีอยู่ในระยะ

เร่ิมตน้อาจขาดประสบการณ์หรือความรูค้วามสามารถในดา้นการบริหารจดัการ และความสามารถท่ีจะเขา้ถึงช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องตน ขาดความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์และมีเงินทุนไม่เพียงพอสาํหรบัค่าใชจ้่าย

ในการดําเนินงาน การวิจยัและการพฒันา อีกทั้งเทคโนโลยีของบริษัทเหล่าน้ันอาจยงัไม่ไดร้ับการทดสอบ ปัจจยั

เหล่าน้ีทาํใหผู้อ้อกหลกัทรพัยใ์นระยะเร่ิมตน้มีแนวโน้มท่ีจะลม้เหลวในดา้นการดาํเนินงานและการเงิน ซ่ึงมีผลในทาง

ลบต่อความอยู่รอดของผูอ้อกหลกัทรพัยท์ั้งในระยะสั้นและระยะยาวมากกว่าผูป้ระกอบการรายอื่นในธุรกิจเดียวกนั 

บริษัทเหล่าน้ันอาจไม่มีประวติัการดาํเนินงานท่ีสรา้งผลกาํไร หรืออาจมีประวติัการดาํเนินงานท่ีสรา้งผลกาํไรอยา่ง

จาํกดัและไม่สามารถสรา้งผลกาํไรไดใ้นอนาคต และอาจมีความผนัผวนสูงในดา้นรายได ้ค่าใชจ้่าย และผลกาํไร และ

อาจพึ่งพาการบริหารจดัการโดยบุคลากรหลกัเพียงคนเดียวหรือไม่ก่ีคน อีกทั้งอาจมีความอ่อนไหวต่อความสูญเสีย 

และความเส่ียงต่อการลม้ละลายท่ีสูงกว่า ความสามารถท่ีจะแปลงการลงทุนประเภท Private Equity เป็นเงินทุนอาจ
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ขึ้ นอยู่กบัความสาํเร็จของการถอนตวัจากการลงทุน นอกจากน้ี ความสาํเร็จของการถอนตวัจากการลงทุนอาจขึ้ นอยู่

กบัการขาย การควบรวมกิจการ การเสนอขายหลกัทรพัยต่์อประชาชนครั้งแรก หรือธุรกรรมในทาํนองเดียวกนั ใน

กรณีท่ีมีการถือครองส่วนไดเ้สียท่ีมีอาํนาจควบคุม (Controlling Interest) หรือส่วนไดเ้สียท่ีมีนัยสาํคญั (Significant 

Stake) ในแต่ละทรัพยสิ์นหรือบริษัทท่ีเขา้ลงทุน (Portfolio Company) เน่ืองจากทรัพยสิ์นเหล่าน้ันหรือหลกัทรพัย์

ของบริษัทเหล่าน้ันไม่ไดมี้การซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัย ์กองทุนไม่สามารถรบัรองว่ากองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุน

ย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) จะสามารถถอนตวัจากการลงทุนไดส้าํเร็จในเวลาหรือราคาท่ีตอ้งการ และการถอนตวัจาก

การลงทุนในทรพัยสิ์นหรือหลกัทรพัยด์งักล่าวอาจเป็นไปไดย้าก มีความล่าชา้อยา่งมาก หรือเป็นการพน้วิสยั  

1.17 ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัอสงัหาริมทรพัย ์ 

ตามแผนการลงทุนของกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ท่ีกองทุนเขา้ลงทุน กองทุนอาจมี

ความเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงหากปัจจัยพื้ นฐาน (Fundamentals) ของ

อสงัหาริมทรพัยต์กตํา่ลง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดาํเนินงานของกองทุนในท่ีสุด โดยความเส่ียงเหล่าน้ี

รวมถึงความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระการเป็นเจา้ของอสงัหาริมทรพัย ์สภาวะเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงของกฎหมาย

ส่ิงแวดลอ้มและการจดัโซนน่ิง (Zoning) ความสูญเสียจากภยัพิบติัและการเวนคืน ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัการเช่า การลด

ตํา่ลงของมูลค่าอสงัหาริมทรพัย ์การเปล่ียนทศันคติของผูเ้ช่าต่ออสงัหาริมทรพัย ์การเปล่ียนแปลงในอุปทานและอุป

สงคข์องอสงัหาริมทรพัยท่ี์แข่งขนักนัในพื้ นท่ี (เช่น อนัเน่ืองมาจากการก่อสรา้งท่ีมากเกินความตอ้งการ) ความผนั

ผวนของอตัราการเขา้พกัโดยเฉล่ีย รายไดจ้ากการดาํเนินงาน อตัราค่าหอ้งพกัสาํหรบัทรพัยสิ์นประเภทโรงแรม และ

ทรพัยากรทางการเงินของผูเ้ช่า การเปล่ียนแปลงของความสามารถในการกูย้มื (Debt Financing) ซ่ึงอาจส่งผลใหก้าร

ขายหรือจดัหาเงินกูเ้พื่อชาํระคืนหน้ีเดิม (Refinancing) ของอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นไปไดย้ากหรือไม่สามารถท่ีจะทาํได ้

การเปล่ียนแปลงกฎหมายเก่ียวกบัอาคาร ส่ิงแวดลอ้ม และอื่นๆ การขาดแคลนพลงังานและวสัดุ ความเส่ียงต่างๆ ท่ี

สามารถเอาประกนัภยัไดห้รือไม่สามารถเอาประกนัภยัได ้ภยัธรรมชาติ เหตุการณท์างการเมือง การเปล่ียนแปลงใน

กฎระเบียบของทางการ (เช่น การควบคุมค่าเช่า) การเปล่ียนแปลงอตัราภาษีอสังหาริมทรัพยแ์ละค่าใชจ้่ายการ

ดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย และความพรอ้มของกองทุนสินเช่ือภาคอสังหาริมทรัพย ์(Mortgage 

Funds) ซ่ึงอาจส่งผลใหก้ารขายหรือการจดัหาเงินกูเ้พื่อชาํระคืนหน้ีเดิมของทรพัยสิ์นเป็นไปไดย้ากหรือไม่สามารถจะ

ทาํได ้การเพิ่มขึ้ นของการผิดนัดจาํนอง การขึ้ นอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืม ความตกตํา่ลงของเศรษฐกิจหรือการเมืองซ่ึง

ทาํใหก้ารเดินทางลดลง ความรบัผิดเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ความรบัผิดท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการจาํหน่ายจ่ายโอนทรพัยสิ์น 

เหตุสุดวิสยั การก่อการรา้ย สงคราม และปัจจยัอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุน กองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึง

กองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) และผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager)  

1.18 การขาดการกาํกบัดูแล  

กองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ท่ีกองทุนเขา้ลงทุนน้ันไม่ไดร้บัการอนุมติัจากหน่วยงานดา้น

การเงินใดๆ และจะไม่อยูใ่นการกาํกบัดูแลของหน่วยงานดา้นการเงินใดๆ อยา่งไรก็ตาม อาจมีการกบักาํดูแลกองทุน

หลัก (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) โดยออ้มโดยหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ี Alternative Investment Fund 

Manager (AIFM) อยูใ่นบงัคบั  

1.19 ความเส่ียงจากการร่วมลงทุน (Co-Investment)    

กองทุนย่อยมีเป้าหมายท่ีจะร่วมลงทุน (Co-Investment) ใน Private Companies ซ่ึงการร่วมลงทุนมกัจะเป็นการ

ลงทุนในฐานะผูถื้อหุน้ส่วนน้อย (Minority Shareholder) โดยท่ีมีนักลงทุนรายอื่นลงทุนในฐานะผูล้งทุนหลกั (Lead 
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Investor) ซ่ึงแมว้่าการร่วมลงทุนจะมีขอ้ดีหลายประการ (เช่น การกระจายความเส่ียงจากการลงทุนในสดัส่วนท่ีตํา่

เทียบกบัมลูค่าการลงทุนทั้งหมด การลงทุนในท่ีผูล้งทุนหลกัรายอื่นไดค้ดัเลือกมาแลว้ (Pre-Qualified Deals) ฯลฯ) 

การลงทุนในลกัษณะน้ีก็มีความเส่ียงหลายประการเช่นกนั ยกตวัอยา่งเช่น ความเส่ียงท่ีกลุ่ม Lombard Odier จะเลือก

จดัสรรโอกาสลงทุนท่ีมีศกัยภาพใหก้บัตนเองในขณะท่ีจดัสรรโอกาสลงทุนท่ีมีศักยภาพตํา่กว่าใหก้องทุนท่ีลงทุนใน

ลักษณะของการร่วมลงทุน (เช่น กองทุนย่อย) ความเส่ียงของการเป็นผูถื้อหุน้ส่วนน้อยซ่ึงผูถื้อหุน้ท่ีมีคะแนนเสียง

ส่วนใหญ่อาจเอาเปรียบได ้เป็นตน้  

1.20 อายุโครงการและการขายคืนหน่วยลงทุน  

กองทุนมีอายุโครงการ 9 ปี แต่อาจเลิกโครงการก่อน 9 ปี ได ้หากหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) 

ในฐานะเป็นผูร้บัผิดชอบต่อการบริหารจดัการของกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ใชดุ้ลย

พินิจเลิกกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ทั้งน้ี ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้

จนกว่าจะเลิกโครงการ และหากกองทุน LOIM และหรือกองทุนอา้งอิงไม่สามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นของตนเพื่อคืนเงิน

ตน้และหรือจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่กองทุนภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม อาจส่งผลใหผู้ล้งทุนสูญเสียเงินตน้และ

ผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั  

 

2. ความเส่ียงเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ   

กองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) มีแนวโน้มอาจไปลงทุนในต่างประเทศในหลายพื้ นท่ี โดยการลงทุนในตลาด

ต่างประเทศ (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม) อาจมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี  

2.1 ความเส่ียงทางการเมือง  

มูลค่าของสินทรพัยข์องกองทุนอา้งอิงอาจไดร้บัผลกระทบจากความไม่แน่นอนหรือเหตุการณ์ต่างๆ เช่น พฒันาการ

ทางการเมือง การโอนกิจการใหเ้ป็นของรัฐ การเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาล การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ 

(รวมถึงการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลในเร่ืองดาํรงฐานะทางการเงิน (Prudential Rules) ตามกรอบการ

กํากับดูแลเร่ืองการดํารงเงินทุน (Capital Adequacy Framework) ท่ีใช้บังคับ และกฎระเบียบเพื่อการส่งเสริม

เสถียรภาพทางการเงินและเพิ่มความคุม้ครองผูฝ้ากเงิน ภาษีอากร และการส่งเงินกลบัประเทศ และขอ้จาํกดัเก่ียวกบั

การลงทุนต่างชาติในประเทศต่างๆ ท่ีกองทุนอา้งอิงอาจลงทุนอยู ่ 

2.2 ความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจ  

มีความเป็นไดท่ี้จะเกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายภาษีอากร นโยบายการคลงัและการเงิน กฎระเบียบการส่งกาํไรกลบั

ประเทศ และกฎระเบียบทางด้านเศรษฐกิจอื่นๆ ซ่ึงเม่ือเกิดขึ้ นแล้วอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการลงทุน

ภาคเอกชน  

เศรษฐกิจต่างประเทศอาจแตกต่างกนัในดา้นอตัราการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) อตัรา

เงินเฟ้อ การลงทุนต่อ (Capital Reinvestment) ความพอเพียงดา้นทรพัยากร และดุลการชาํระเงิน ซ่ึงความแตกต่าง

เหล่าน้ีอาจเป็นไดท้ั้งผลดีหรือผลเสีย  
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2.3 ความเส่ียงดา้นกฎหมาย  

ตวับทกฎหมายและกฎระเบียบในบางประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน

ต่างชาติและภาษีอากร หรือการตีความกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าวน้ันอาจเปล่ียนแปลงได ้นอกจากน้ีอาจมี

กรณีของคดีความในหลายประเทศ  

2.4 ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและสกุลเงิน  

การท่ีกองทุนถือครองทรัพยสิ์นโดยออ้มผ่านกองทุนหลัก กองทุนย่อย และกองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) ใน

สกุลเงินทอ้งถ่ินน้ันทําใหก้องทุนจะมีความเส่ียงดา้นสกุลเงินในระดับหน่ึงซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบต่อผลการ

ดาํเนินงานของกองทุน และการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอาจกระทบมลูค่าของหลกัทรพัยใ์น

พอรต์การลงทุน  

นอกจากน้ี กองทุนหลกั กองทุนยอ่ย และกองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) อาจมีค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัการแปลงสกุล

เงินต่างๆ อีกทั้งกองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) อาจทําธุรกรรมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศบนความ

คาดหมายว่าจะชาํระเงินลงทุนท่ีกองทุนตกลงจะเขา้ลงทุน (Capital Commitments) หรือไดร้บัเงินเม่ือมีการจาํหน่าย 

จ่าย โอน แต่โดยปกติ กองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) จะเล่ียงไม่ป้องกนัความเส่ียงดา้นสกุลในเงินระยะยาว  

เพื่อป้องกันความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงในตลาดหุน้ในทางลบ กองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) อาจซ้ือ 

พุทออปชัน่ (Put Options) และคอลออปชัน่ (Call Options) ท่ีอา้งอิงหุน้ ทาํการออกคฟัเวอรค์อลออปชัน่ (Covered 

Call Options) บนหุน้ และซ้ือฟิวเจอร์อา้งอิงดัชนีหุน้ (Stock Index Futures) และออปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้ง กองทุนไม่

สามารถรบัประกนัไดว้่าจะมีตราสารท่ีเหมาะสมกบัการป้องกนัความเส่ียงเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในตลาดพรอ้ม

เวลาท่ีกองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) ตอ้งการใชต้ราสารเหล่าน้ัน  

การส่งรายไดจ้ากการลงทุน เงินทุน และเงินท่ีไดร้ับจากการขายหลักทรัพยก์ลับประเทศของผูล้งทุนต่างชาติ เช่น 

กองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) น้ัน อาจตอ้งจดทะเบียนกบัหน่วยงานของรฐัหรือไดร้บัการอนุมติัจากหน่วยงาน

ของรฐัในบางประเทศ กองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) อาจไดร้บัผลกระทบในทางลบจากความล่าชา้หรืออาจถูก

ปฏเิสธมิใหจ้ดทะเบียนหรือไม่ไดร้บัการอนุมติัสาํหรบัการส่งเงินกลบัประเทศดงักล่าว  

2.5 ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัการบญัชี การตรวจสอบ และการรายงานทางการเงิน  

มาตรฐานท่ีเก่ียวกับการเผยแพร่ขอ้มูล การบัญชี การตรวจสอบ การรายงาน และเง่ือนไขตามกฎหมายในบาง

ประเทศท่ีมีการเขา้ลงทุนบางอย่างอาจมีความเขม้งวดน้อย ซ่ึงหมายความว่ามูลค่าของการลงทุนดงักล่าวท่ีรายงาน

อาจแตกต่างจากมลูค่าท่ีจะรายงานในประเทศซ่ึงมีมาตรฐานท่ีเขม้งวดกว่า  

2.5.1 ความเส่ียงดา้นภาษี  

กองทุนหลกัและหรือกองทุนในฐานะผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิด (Limited Shareholder) ของกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึง

กองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) อาจตอ้งเสียภาษีอากรเพิ่มเติมหรือภาษีอากรท่ีไม่ไดค้าดหมายไวใ้นประเทศต่างๆ ท่ี

กองทุนหลัก (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) กองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) หรือสินทรัพยอ์า้งอิง 

(Underlying Investments) ประกอบการและลงทุนอยู่ การเปล่ียนแปลงในสนธิสัญญาภาษี (หรือการตีความ

สนธิสัญญาภาษี) ระหว่างลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และประเทศอื่นๆ ท่ีกองทุนหลัก (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ี
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กองทุนเขา้ลงทุน) กองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) หรือสินทรพัยอ์า้งอิง (Underlying Investments) ลงทุนผ่าน

อาจมีผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ท่ีจะสรา้ง

รายไดห้รือกาํไรจากการลงทุน (Capital Gains) อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการสรา้ง

รายไดห้รือกาํไรของกองทุน  

2.5.2 ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัตวักลางทอ้งถ่ิน  

ธุรกรรมบางอย่างของกองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) อาจดาํเนินการผ่านนายหน้า ธนาคาร หรือองคก์รทอ้งถ่ิน

อื่นในต่างประเทศ และกองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) อาจมีความเส่ียงจากการผิดสญัญา การมีหน้ีสินลน้พน้ตวั 

หรือการทุจริตขององคก์รเหล่าน้ัน กองทุนไม่สามารถรับรองไดว้่าเงินท่ีออกทดรองใหก้บัองคก์รเหล่าน้ันจะไดร้บั

ชาํระคืน หรือกองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) จะมีสิทธิไล่เบ้ียใดๆ ในกรณีท่ีมีการผิดสญัญาในการเก็บ การโอน 

และการฝากหลกัทรพัยช์นิดไม่ระบุช่ือผูถื้อ กองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) มีความเส่ียงต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการถูก

โจรกรรม การสูญหายและการถูกทําลาย นอกจากน้ี กองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) ยังต้องพึ่งพาความมี

เสถียรภาพของระบบการธนาคารในประเทศเหล่าน้ัน  

2.5.3 ความเส่ียงดา้นการส่งเงินลงทุนกลบัประเทศและขอ้จาํกดัการลงทุน  

บางประเทศมีการหา้มหรือกาํหนดขอ้จาํกดัท่ีมีนัยสาํคญัต่อการลงทุนของนิติบุคคลต่างชาติ บางประเทศกาํหนดให้

บุคคลต่างชาติตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากหน่วยงานของรฐัก่อนสามารถลงทุน หรือจาํกดัการลงทุนของบุคคลต่างชาติ

ในบริษัทแห่งใดแห่งหน่ึง หรือจาํกดัใหบุ้คคลต่างชาติลงทุนในบริษัทแห่งหน่ึงไดเ้ฉพาะในส่วนของหลกัทรพัยป์ระเภท

ท่ีกาํหนดเท่าน้ัน โดยหลกัทรพัยด์งักล่าวอาจมีสิทธิดอ้ยกว่าหลกัทรพัยป์ระเภทอื่นของบริษัทน้ันท่ีบุคคลต่างชาติไม่

สามารถถือได ้บางประเทศอาจจาํกดัโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีมีความสาํคญัต่อผลประโยชน์ของชาติ การส่ง

รายไดจ้ากการลงทุน เงินทุน และเงินท่ีไดร้บัจากการขายกลบัประเทศโดยผูล้งทุนต่างชาติ อาจตอ้งมีการจดทะเบียน

กบัหน่วยงานของรฐัและหรือการอนุมติัจากหน่วยงานของรฐัในประเทศท่ีกาํลงัพฒันาบางประเทศ ซ่ึงอาจมีผลกระทบ

ในทางลบต่อการดาํเนินงานของกองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) ทาํใหส่้งผลกระทบในทางลบต่อการดาํเนินงาน

ของกองทุนเช่นกัน ถึงแมว้่ากองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) จะลงทุนในตลาดซ่ึงขอ้จํากัดเหล่าน้ีถือว่าเป็นท่ี

ยอมรับได้ แต่ก็อาจมีการออกขอ้จํากัดใหม่หรือเพิ่มเติมภายหลังจากการลงทุนครั้งแรกท่ีอาจเป็นการจํากัด

ความสามารถในการบริหารจดัการทรพัยสิ์นน้ันไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และอาจก่อใหเ้กิดความสูญเสียท่ีมีนัยสาํคญั  

2.5.4 ความเส่ียงในดา้นการชาํระราคา การส่งมอบ และการเก็บรกัษาหลกัทรพัย ์ 

ตลาดหลกัทรพัยบ์างแห่งประสบปัญหาดา้นการดาํเนินงาน การชาํระราคา การส่งมอบ และการเก็บรกัษาหลกัทรพัย์

เป็นครั้งคราว ซ่ึงส่งผลใหก้ารซ้ือขายลม้เหลว (Failed Trades) หากปัญหาดงักล่าวเกิดขึ้ น กองทุนอา้งอิง (Underlying 

Funds) อาจพลาดโอกาสการลงทุนท่ีน่าสนใจ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกองทุน หากกองทุนอา้งอิง 

(Underlying Funds) ไม่สามารถดาํเนินการซ้ือหลกัทรพัยไ์ด ้หรือในกรณีท่ีกองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) เป็น

ผูข้าย ราคาของหลกัทรพัยท่ี์การซ้ือขายลม้เหลวน้ันอาจลดลงภายหลงัจากเวลาท่ีเขา้ทาํการซ้ือขาย และหากกองทุน

อา้งอิง (Underlying Funds) ไดเ้ขา้ทาํสญัญากบัผูซ้ื้อหลกัทรพัยแ์ลว้ กองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) จะมีความรบั

ผิดต่อผูซ้ื้อดงักล่าว  
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3. ความเส่ียงเฉพาะท่ีเก่ียวกบักองทุนอา้งอิง (Underlying Funds)    

3.1 การผิดนัดชาํระเงินในการเรียกระดมทุน  

ผูล้งทุนของกองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) ท่ีผิดนัดชาํระเงินในการเรียกระดมทุน (Capital Call) จะถูกตดัสิทธิ

ประโยชน์ และเสียค่าปรบัจาํนวนมาก ถา้กองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ท่ีกองทุนเขา้ลงทุน

ผิดนัดชาํระเงินในการเรียกระดมทุนของกองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) กองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) อาจ

ดาํเนินคดีความกบักองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) และการดาํเนินการดงักล่าวอาจรา้ยแรง

กว่าท่ีกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ดาํเนินคดีกบักองทุนในฐานะผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิด

ท่ีผิดนัด (Defaulting Limited Shareholders)  

3.2 การยกเลิกผลประโยชน์ของกองทุนหลกัในกองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) 

กองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) อาจยกเลิกผลประโยชน์ของกองทุนหลัก (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้

ลงทุน) ในกองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) ถา้กองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ไม่ปฏิบติั

ตามการเรียกระดมทุนของกองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) หรือถา้กองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) พิจารณา

แล้วเห็นว่าการท่ีกองทุนหลัก (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) มีส่วนเก่ียวขอ้งในกองทุนอ้างอิง 

(Underlying Funds) ต่อไปน้ันจะมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาํคญัต่อกองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) หรือ

ทรพัยสิ์นของกองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) 

3.3 การไม่มีสิทธิถอนเงิน  

กองทุนหลกัท่ีกองทุนเขา้ลงทุนอาจจะไม่สามารถถอนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนจากกองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) 

3.4 การพึ่งพาผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) ของกองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) 

ผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) แต่ละรายของกองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) มีบุคลากรหลกัใน

การดาํเนินงาน การสูญเสียบุคลากรหลกัเหล่าน้ีจะมีผลกระทบอยา่งรา้ยแรงต่อการดาํเนินงานของผูจ้ดัการพอรต์การ

ลงทุนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งผลการดาํเนินงานของกองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) 

3.5 การกระจุกตวัของพอรต์การลงทุน  

เน่ืองจากอาจจะมีการกระจุกตวัของการลงทุนของกองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) กล่าวคือมีการนําทรพัยสิ์นไม่

จาํกดัจาํนวนของกองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) ไปลงทุนในผูอ้อกหลกัทรพัย ์หมวดธุรกิจ ตลาด อุตสาหกรรม  

กลยุทธ ์ประเทศ หรือเขตภูมิภาคเดียว ผลกระทบในทางลบโดยรวมท่ีมีต่อกองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) และ

กองทุนหลัก (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) และกองทุน อนัเน่ืองจากความเคล่ือนไหวในเชิงลบของ

มลูค่าหลกัทรพัยข์องผูอ้อกหลกัทรพัย ์หมวดธุรกิจ ตลาด อุตสาหกรรม กลยุทธ ์ประเทศ หรือเขตภูมิภาคเดียว จะสูง

กว่ามากเม่ือเปรียบเทียบกบักรณีท่ีกองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) ไม่ไดร้ับอนุญาตใหล้งทุนกระจุกตวัถึงระดบั

น้ัน เน่ืองจากการกระจุกตวัของการลงทุนในผูอ้อกหลกัทรพัย ์หมวดธุรกิจ ตลาด อุตสาหกรรม กลยุทธ ์ประเทศ หรือ

เขตภูมิภาคเดียว กองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) จะมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับผูอ้อกหลักทรัพย ์หมวดธุรกิจ 

ตลาด อุตสาหกรรม กลยุทธ ์ประเทศ หรือเขตภูมิภาคดงักล่าว เช่น เทคโนโลยท่ีีลา้สมยัอยา่งรวดเร็ว ความอ่อนไหว

ต่อการเปล่ียนแปลงทางดา้นการกาํกบัดูแล อุปสรรคในการเขา้สู่ตลาด และความอ่อนไหวต่อความผนัผวนของตลาด
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โดยรวม อีกทั้งกองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) อาจมีความอ่อนไหวต่อความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณห์รือ

เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงในทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือการกํากับดูแล สูงกว่าพอร์ตการลงทุนท่ีมีความ

หลากหลายของการลงทุนมากกว่า ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกองทุนในท่ีสุด นอกจากน้ี อาจมีกองทุนอา้งอิง 

(Underlying Funds) สองกองทุนขึ้ นไปท่ีลงทุนในหลกัทรพัย ์หมวดธุรกิจ หรือเขตภูมิภาคเดียวกนั  

3.6 ความจาํเป็นของการเกิดเหตุการณบ์างอยา่ง  

ความสามารถท่ีจะสร้างผลกําไรจากการลงทุนของกองทุนอ้างอิง (Underlying Funds) โดยมากขึ้ นอยู่กับ

ความสามารถท่ีจะพฒันาและดําเนินกลยุทธก์ารถอนตัวจากการลงทุนไดส้ําเร็จ เช่น การเสนอขายหลักทรัพยต่์อ

ประชาชน หรือการขายบริษัทท่ีเขา้ลงทุน (Portfolio Company) ถา้ผูจ้ดัการพอร์ตการลงทุน (Portfolio Manager) 

ของกองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) ไม่สามารถถอนตัวจากการลงทุนได้สําเร็จ กองทุนอา้งอิง (Underlying 

Funds) กองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) และกองทุน อาจไดร้บัความสูญเสียอยา่งมีนัยสาํคญั  

3.7 ความเส่ียงจากการทุจริตทางการเงิน  

การตรวจสอบ (Due Diligence) อย่างเขม้งวด อาจไม่สามารถตรวจพบและป้องกนัการทุจริตไดเ้สมอ การทุจริตและ

การฉอ้โกงอื่นๆ โดยผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทบางแห่งท่ีกองทุนอาจเขา้ลงทุนทางออ้ม อาจมีผลกระทบในทางลบ

ต่อการประเมินมูลค่าการลงทุนของกองทุนอ้างอิง (Underlying Funds) นอกจากน้ี ผู้จัดการพอร์ตการลงทุน 

(Portfolio Manager) ของกองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) อาจดาํเนินการท่ีแตกต่างไปจากกลยุทธก์ารลงทุน อาจ

ตีมลูค่าของหลกัทรพัยใ์นพอรต์การลงทุนไม่ถูกตอ้งหรือเพิ่มมลูค่าของหลกัทรพัยใ์นพอรต์การลงทุน และอาจยกัยอก

สินทรัพยห์รือมีส่วนร่วมในการทุจริตอื่นๆ ถึงแมว้่าการตรวจสอบผูจ้ดัการพอรต์การลงทุนอย่างต่อเน่ืองอาจจาํกดั

ความเส่ียงต่อการกระทาํเหล่าน้ันได ้แต่ความเส่ียงเหล่าน้ันก็ไม่สามารถถูกกาํจดัไดอ้ย่างส้ินเชิง หากมีการตรวจพบ

เหตุการณ์ทุจริตทางการเงิน อาจส่งผลใหเ้กิดความผนัผวนของตลาดโดยรวม ซ่ึงสามารถมีผลกระทบในทางลบต่อ

แผนการลงทุนของกองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) และกระทบต่อการดาํเนินงานของกองทุน  

4. ขอ้พิจารณาทางภาษี   

ผลทางภาษีดา้นลบท่ีอาจเกิดขึ้ น 

การท่ีกองทุนลงทุนในกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) อาจมีขอ้พิจารณาทางภาษีท่ีซบัซอ้นซ่ึง

จะแตกต่างกันไปสําหรับผู้ลงทุนแต่ละราย และมีความเส่ียงท่ีหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของลักเซมเบิร์ก 

(Luxembourg) จะไม่เห็นพอ้งกบัผลทางภาษีของการลงทุนในกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) 

ตามท่ีระบุไว ้นอกจากน้ี อาจมีการเปล่ียนแปลงทางภาษีเกิดขึ้ นในระหว่างท่ีกองทุนลงทุนในกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึง

กองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนัยสาํคญัต่อกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อย

ท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) และกองทุนในฐานะผูล้งทุนของกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน)  

ปัจจยัความเส่ียงท่ีระบุขา้งตน้อาจไม่ไดเ้ป็นคาํอธิบายท่ีสมบูรณ์ของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหลกัทรพัย์

น้ี ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ีอยา่งละเอียดถ่ีถว้นก่อนตดัสินใจลงทุนในกองทุน กองทุนขอแนะนําให้

ผูส้นใจลงทุนปรึกษาหารือผลทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนกบัท่ีปรึกษาทางภาษีของตน  
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5. ความเส่ียงเฉพาะของการลงทุนในตราสารหน้ี 

ความเส่ียงทัว่ไปของตราสารหน้ี 

กองทุนหลกัอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไม่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือหรือไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ซ่ึงเป็น

ตราสารท่ีมีความไม่แน่นอน ผูอ้อกตราสารหน้ีดงักล่าวอาจประสบกบัความไม่แน่นอนอย่างต่อเน่ืองและสภาวะท่ีไม่

พึงประสงคซ่ึ์งอาจทาํลายความสามารถของผูอ้อกในการชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้ตามขอ้ตกลง และทาํใหมี้ความเส่ียง

สูงต่อสภาวะดา้นลบ 

 

6. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์    

ผูส้นใจลงทุนควรพิจารณาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีแฝงอยูห่รืออาจเกิดขึ้ นไดก่้อนลงทุนในกองทุน  

6.1 ลูกคา้รายอื่นๆ  

หุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) ผูจ้ดัการกองทุน (Manager) หรือผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio 

Manager) ผูร้บัฝากหลกัทรพัย ์และผูใ้หบ้ริการรายอื่นๆ ท่ีอา้งถึงในหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ี (นอกจากผูส้อบบญัชี) (รวม

เรียกว่า "ผูใ้หบ้ริการ") อาจทําหน้าท่ีเป็นบริษัทจดัการ หุน้ส่วนไม่จาํกดัความรับผิด (General Partner) ผูจ้ดัการ 

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

พอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) หรือผูล้งทุน หรือใหบ้ริการอื่นๆ แก่ลูกคา้รายอื่น (รวมถึงกองทุนต่างๆ) ไม่ว่า

ในปัจจุบนัหรือในอนาคต ผูใ้หบ้ริการจะเขา้ทาํกิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆ ผูใ้หบ้ริการไม่จาํเป็นตอ้งละเวน้จากกิจกรรม

อื่นใด หรือตอ้งรับผิดชอบต่อผลกาํไรจากกิจกรรมใดดังกล่าว ไม่ว่าในฐานะหุน้ส่วนของบริษัทลงทุน (Investment 

Companies) อื่นๆ หรือในฐานะอื่นใด หรือตอ้งอุทิศเวลาและความพยายามทั้งหมดหรือส่วนใดๆ ของตน หรือของ

หุน้ส่วน เจา้หน้าท่ี กรรมการ หรือพนักงานคนใด ใหก้บักองทุนหรือกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้

ลงทุน) และกิจการของกองทุนหรือกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) วตัถุประสงคห์รือกลยุทธ์

การลงทุนของลูกคา้เหล่าน้ันอาจเหมือนหรือคลา้ยกบัหรือแตกต่างจากวตัถุประสงคห์รือกลยุทธก์ารลงทุนของกองทุน

หรือกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) กองทุนไม่สามารถรบัรองว่าผลตอบแทนจากการลงทุน

ของกองทุนหรือกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) จะคลา้ยหรือเหมือนกบัผลตอบแทนจากการ

ลงทุนของกองทุนอื่นใดท่ีผูจ้ดัการพอรต์การลงทุนใหค้าํปรึกษาหรือบริหารจดัการ ผูใ้หบ้ริการอาจทําหน้าท่ีเป็นท่ี

ปรึกษา หุน้ส่วน หรือผูถื้อหุน้ใหก้บักองทุนหรือกองทุนหลัก (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) เพื่อการ

ลงทุน บริษัท และบริษัทลงทุนอื่นๆ ดว้ย การลงทุนบางอย่างอาจเหมาะสมทั้งสาํหรบักองทุนหรือกองทุนหลัก (ซ่ึง

รวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) และลูกคา้รายอื่นๆ ท่ีผูจ้ัดการพอร์ตการลงทุน (Portfolio Manager) ให้

คาํปรึกษาหรือบริหารจดัการ การตัดสินใจลงทุนเพื่อกองทุน และลูกคา้รายอื่นๆ ดังกล่าวกระทําโดยคาํนึงถึงการ

บรรลุวตัถุประสงคข์องการลงทุน ภายหลงัจากท่ีไดพ้ิจารณาปัจจยัต่างๆ แลว้ อาทิ การถือครองในขณะน้ัน ความเห็น

เก่ียวกบัการลงทุนในขณะน้ันของบรรดาผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Managers) ความสามารถในการจดัหา

เงินสดสาํหรบัการลงทุน และขนาดของฐานะ (Positions) โดยทัว่ไป ทั้งน้ี มีความเป็นไปไดบ่้อยครั้งท่ีอาจมีการซ้ือ

หรือขายการลงทุนอย่างใดอย่างหน่ึงซ่ึงอาจทําเพื่อกองทุนหรือกองทุนหลัก (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้

ลงทุน) เท่าน้ัน หรือเพื่อลูกคา้อื่นรายเดียวเท่าน้ัน หรือในจาํนวนท่ีต่างกนัและเวลาท่ีต่างกนัเพื่อลูกคา้มากกว่าหน่ึง

รายแต่ไม่ทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงกองทุนหรือกองทุนหลัก (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ดว้ย ในทํานอง
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เดียวกนั อาจมีการซ้ือการลงทุนอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อกองทุนหรือกองทุนหลัก (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้

ลงทุน) หรือลูกคา้หน่ึงหรือหลายราย ในขณะท่ีลูกคา้รายอื่นหน่ึงหรือหลายรายกาํลังขายหลักทรัพยเ์ดียวกันน้ัน 

นอกจากน้ี อาจมีการซ้ือหรือขายการลงทุนอย่างเดียวกนัเพื่อลูกคา้สองรายหรือมากกว่าน้ัน รวมถึงกองทุนหลกั (ซ่ึง

รวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ในวนัเดียวกนั และอาจมีการดูแลจดัการพอรต์การลงทุนท่ีเหมือนกนั (Mirror 

Portfolios) ใหก้บัลูกคา้รายอื่นๆ ดว้ย ในกรณีเช่นว่าน้ี ธุรกรรมเหล่าน้ันอาจถูกจดัสรรในระหว่างกองทุนหลกั (ซ่ึง

รวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) กบัลูกคา้ดงักล่าวในลกัษณะท่ีผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) 

เช่ือว่าเป็นธรรมต่อแต่ละฝ่าย ในการทาํธุรกรรม การเปิดหรือลา้งสถานะการลงทุนอยา่งเดียวกนัในเวลาเดียวกนัหรือ

ท่ีราคาเดียวกนั อาจจะไม่สามารถเป็นไปไดเ้สมอ หรืออาจจะไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารลงทุนท่ีอาจแตกต่าง

กนัของลูกคา้รายต่างๆ และกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) เสมอไป การกระทาํดงักล่าวอาจ

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกองทุนกบัผูล้งทุนรายอื่นๆ หรือลูกคา้รายอื่นของกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึง

กองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) หรือผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) ซ่ึงผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน

รบัทราบและตกลงยนิยอมในการกระทาํท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าว  

6.2 การทาํรายการกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

ผูใ้หบ้ริการ หรือกรรมการ เจา้หน้าท่ี พนักงาน ตวัแทนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของผูใ้หบ้ริการ และผูจ้ดัการของหุน้ส่วน

ไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) และบุคคลหรือบริษัทใดท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่าน้ัน หรือท่ีไดร้บั

การว่าจา้งจากบุคคลเหล่าน้ัน (แต่ละรายเรียกว่า "ผูมี้ส่วนไดเ้สีย") อาจเขา้มีส่วนเก่ียวขอ้งในกิจกรรมทางดา้น

การเงิน การลงทุน หรือวิชาชีพอื่นๆ ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักองทุนหรือกองทุนหลกั (ซ่ึง

รวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูมี้ส่วนไดเ้สียอาจใหบ้ริการซ่ึงคลา้ยกบับริการท่ีใหแ้ก่

กองทุนหรือกองทุนหลัก (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) แก่นิติบุคคลอื่นดว้ย และผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่

จาํเป็นตอ้งรบัผิดชอบต่อผลกาํไรท่ีไดร้บัจากบริการใดๆ ดงักล่าว ผูมี้ส่วนไดเ้สียจะคาํนึงถึงหน้าท่ีท่ีตนมีต่อกองทุน

หรือกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) เสมอ และในกรณีท่ีมีความขดัแยง้เกิดขึ้ น ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

จะพยายามใหค้วามขดัแยง้น้ันไดร้บัการแกไ้ขอย่างเป็นธรรม ตวัอย่างเช่น ผูมี้ส่วนไดเ้สียอาจเขา้ซ้ือการลงทุน (ใน

นามของลูกคา้) ท่ีกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) อาจลงทุนอยู ่ 

กองทุนหรือกองทุนหลัก (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) อาจไดม้าซ่ึงหลักทรัพยจ์าก หรือจําหน่าย

หลักทรัพยใ์หแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียรายใด หรือกองทุนเพื่อการลงทุน หรือบัญชีใดท่ีบุคคลดังกล่าวใหค้าํปรึกษาหรือ

บริหารจดัการ ผูมี้ส่วนไดเ้สียอาจใหบ้ริการวิชาชีพแก่กองทุนหรือกองทุนหลัก (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้

ลงทุน) (แต่ผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไม่ทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของกองทุนหรือกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุน

เขา้ลงทุน)) หรืออาจถือครองหุน้ และซ้ือ ถือครอง และจดัการการลงทุนใดๆ เพื่อตนเอง ถึงแมว้่ากองทุนหรือกองทุน

หลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) อาจถือครองการลงทุนท่ีคลา้ยกนัอยู่ ผูมี้ส่วนไดเ้สียอาจทาํสญัญา 

หรือเขา้ทาํธุรกรรมทางการเงินหรืออื่นๆ กบัผูถื้อหุน้รายใดหรือกบันิติบุคคลใดท่ีมีหลกัทรพัยถื์อครองอยูโ่ดยหรือเพื่อ

กองทุนหรือกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียอาจมีส่วนไดเ้สียในสญัญาหรือ

ธุรกรรมใดๆ ดงักล่าว  

6.3 กองทุนท่ีเก่ียวขอ้ง  

กองทุนเพื่อการลงทุนบางกองทุนซ่ึงนิติบุคคลของกลุ่ม Lombard Odier ใหก้ารส่งเสริม บริหารจดัการ และหรือให้

คําปรึกษาอยู่ อาจลงทุนในกองทุนหลัก (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) โดยกองทุนเพื่อการลงทุน

เหล่าน้ันอาจไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ถึงขอ้มลู (รวมถึงขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของกองทุนหลกัและกองทุนย่อย
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ท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) โดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม และขอ้มลูดงักล่าวอาจถูกนําไปใชเ้พื่อประโยชน์ของลูกคา้รายอื่นๆ 

ของผู้จัดการพอร์ตการลงทุน (Portfolio Manager) หรือนิติบุคคลอื่นใดในกลุ่ม Lombard Odier ซ่ึงในบางครั้ง 

(ภายใตก้ฎหมายท่ีใชบ้งัคบั) ผูจ้ดัการพอรต์การลงทุนอาจจะพยายามทาํการซ้ือการลงทุนจาก (หรือขายการลงทุน

แก่) กองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) พรอ้มกนักบัทาํการขายการลงทุนเดียวกนัใหแ้ก่ (หรือ

ซ้ือการลงทุนเดียวกนัน้ันจาก) นิติบุคคลท่ีคลา้ยคลึงกนั รวมถึงกองทุนอื่นๆ ท่ีผูจ้ดัการพอรต์การลงทุนทาํหน้าท่ีเป็น

ผูจ้ดัการทรัพยสิ์น ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต หรือเพื่อลูกคา้หรือบริษัทในเครือต่างๆ ของผูจ้ดัการพอร์ตการ

ลงทุน (Portfolio Manager)  

6.4 ขอ้ตกลง (Letter Agreement)  

หุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) ผูจ้ดัการกองทุน (Manager) หรือผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio 

Manager) และหรือบริษัทในเครืออาจเขา้ทําขอ้ตกลง (Letter Agreements) หรือสัญญาในทํานองเดียวกนั (รวม

เรียกว่า "ขอ้ตกลง") กบัผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิด (Limited Shareholder) ของกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ี

กองทุนเขา้ลงทุน) หน่ึงหรือหลายรายเป็นครั้งคราว ซ่ึงเป็นการแกไ้ข ปรบัปรุง หรือเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดการลงทุน

ของผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิดดงักล่าว ขอ้ตกลงน้ันอาจใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิดดงักล่าว ซ่ึงแตกต่างจาก

สิทธิของผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิด (Limited Shareholder) รายอื่นๆ (เช่น ค่าธรรมเนียมท่ีลดลง จาํนวนการลงทุน

ขั้นตํา่ท่ีลดลง ฯลฯ) โดยทัว่ไป หุน้ส่วนไม่จาํกดัความรับผิด (General Partner) ผูจ้ดัการกองทุน (Manager) หรือ

ผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) ไม่จาํเป็นตอ้งเสนอขอ้กาํหนดเพิ่มเติมหรือขอ้กาํหนดท่ีแตกต่างใหก้บั

ผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิดรายอื่นไม่ว่ารายใดหรือทุกราย อย่างไรก็ตาม จะมีการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุน้

จาํกดัความรับผิดซ่ึงอยู่ในสถานการณ์เดียวกนั (เช่น ขนาดการถือครองในกองทุนหลัก (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ี

กองทุนเขา้ลงทุน) หรือกองทุนย่อย หรือในกองทุนอื่นของกลุ่ม Lombard Odier จาํนวนค่าธรรมเนียมท่ีเกิดจากการ

ถือครองดงักล่าว ระยะเวลาการลงทุนท่ีคาดหมาย การสนับสนุนในระหว่างการเปิดตวักองทุนยอ่ย ความเก่ียวขอ้งกบั

แวดวงของผูล้งทุน ฯลฯ) และการรอ้งขอขอ้ตกลงในลกัษณะท่ีคลา้ยกนัจะไดร้บัการตอบสนอง  

6.5 เร่ืองทัว่ไป  

ผูล้งทุนในกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักลุ่ม Lombard Odier จะได้

ครอบครองขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) และพอรต์การลงทุนของกองทุน

ย่อย ซ่ึงไม่เป็นท่ีเปิดเผยต่อผูล้งทุนทุกราย นอกจากน้ี ยงัมีแนวโน้มท่ีบริษัทในเครือของกลุ่ม Lombard Odier อาจถือ

หุน้ในสดัส่วนท่ีสูง หรือเป็นจาํนวนเสียงขา้งมาก ซ่ึงอาจกระทบต่อการดาํเนินงานของกองทุน และกองทุนหลกั (ซ่ึง

รวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ได ้ซ่ึงรวมถึงเร่ืองใดๆ ท่ีตอ้งการคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้  

ผู้แทนของผู้จัดการกองทุน (Manager) และผู้จัดการพอร์ตการลงทุน (Portfolio Manager) อาจบรรยายในงาน

สัมมนาและโครงการต่างๆ สําหรับผูล้งทุนซ่ึงสนใจลงทุนในกองทุนบริหารความเส่ียง (Hedge Fund) ท่ีไดร้ับการ

สนับสนุนจากนายหน้าหลัก (Prime Broker) เป็นครั้งคราว งานสัมมนาและโครงการเหล่าน้ีอาจใหโ้อกาสในการ

แนะนําตัวผูจ้ดัการกองทุนและผูจ้ัดการพอร์ตการลงทุนต่อผูส้นใจลงทุนในกองทุนหลัก (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ี

กองทุนเขา้ลงทุน) และเคร่ืองมือการลงทุน (Investment Vehicles) ซ่ึงมีสินทรัพย์อยู่ในการบริหารจัดการของ

ผูจ้ดัการกองทุน (Manager) และผูจ้ดัการพอร์ตการลงทุน (Portfolio Manager) โดยทัว่ไป นายหน้าหลัก (Prime 

Broker) จะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากกองทุนหลัก (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ผูจ้ัดการกองทุน 

(Manager) และผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) หรือผูส้นใจลงทุน สาํหรบัการใหโ้อกาส "แนะนําการ
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ลงทุน" (Capital Introduction) ดังกล่าว นอกจากน้ี นายหน้าหลักอาจใหบ้ริการดา้นการเงิน (Financing Service) 

และอื่นๆ แก่ผูจ้ดัการกองทุน (Manager) และผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) 

นายหน้าอาจใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูจ้ดัการกองทุนในการระดมทุนเพิ่มเติมจากผูล้งทุนเป็นครั้งคราว นอกจากน้ี ใน

บางครั้ง ผูล้งทุนอาจรอ้งขอใหผู้จ้ดัการกองทุน (Manager) และหรือผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) 

ส่งต่อบริการนายหน้าใหก้ับนายหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกับท่ีปรึกษาของผูล้งทุนซ่ึงไดแ้นะนําใหผู้ล้งทุนทําการลงทุนใน

กองทุนหรือกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ภายใตบ้งัคบัแห่งขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งปฏบิติัหน้าท่ี

อยา่งดีท่ีสุด ผูจ้ดัการกองทุน (Manager) และผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) อาจพิจารณาผูแ้นะนําผู้

ลงทุนใหก้บักองทุนหรือกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) และการรอ้งขอจากผูล้งทุนท่ีใหส่้งต่อ

บริการนายหน้า ในการพิจารณาคดัเลือกนายหน้า อย่างไรก็ตาม ผูจ้ดัการกองทุน (Manager) และผูจ้ดัการพอรต์

การลงทุน (Portfolio Manager) จะไม่กาํหนดใหผู้ล้งทุนหรือนายหน้าแบ่งค่านายหน้าใหใ้นกรณีดงักล่าว  

ผูล้งทุนพึงทราบดว้ยว่าผูจ้ดัการกองทุน (Manager) บางรายของหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) ยงั

เป็นกรรมการของผูจ้ดัการกองทุน (Manager) และหรือผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) ดว้ย  

การใหค้วามช่วยเหลือโดยผูจ้ดัการพอร์ตการลงทุน (Portfolio Manager) แก่ผูจ้ดัการกองทุน (Manager) ในการ

พิจารณากาํหนดมลูค่าหลกัทรพัยอ์าจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ได ้ 

ทั้งน้ี ผู ้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรับทราบว่าขอ้มูลขา้งต้นไม่ไดเ้ป็นรายละเอียดท่ีครอบคลุมความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์ทั้งหมดท่ีอาจเกิดขึ้ นไดจ้ากการลงทุนของกองทุน 
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การขาย รบัซ้ือคืน และสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

 

การขายหน่วยลงทุน 

มลูค่าขัน้ตํา่ในการลงทุนครั้งแรก  1,000,0000 บาท  

มลูค่าขัน้ตํา่ในการลงทุนครั้งถดัไป   ไม่มี เน่ืองจากเป็นการเสนอขายครั้งเดียว  

  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการเสนอขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษเท่าน้ัน โดยบริษัท

จดัการจะเสนอขายเองและเสนอขายผ่านผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน  

 

การเปิดบญัชี 

สาํหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในคาํขอ

เปิดบญัชีกองทุน หรือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเปิดบญัชีกองทุนตามท่ีบริษัทจดัการกาํหนด พรอ้ม

แนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีดงัน้ี 

 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซ่ึงลงนามรบัรอง

สาํเนาถูกตอ้ง  

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจกาํหนดเพิ่มเติม

ในอนาคต 

(1) สาํเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์ 

(2) สาํเนาหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของ

บริษัท  

(3) ตวัอยา่งลายมือช่ือผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติ

บุคคลและเง่ือนไขการลงนาม  

(4) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูมี้อาํนาจ

ลงนามแทนนิติบุคคล ซ่ึงลงนามรบัรองสาํเนา

ถูกตอ้ง  

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจกาํหนด

เพิ่มเติมในอนาคต 

 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดด้ว้ยตนเองกบับริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมทาํการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนถึงเวลา 15.30 

น. โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในใบคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อแสดงความจาํนงในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดย

ระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน และชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

 

กรณีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอ่ืนท่ีมิใช่ บมจ. 

ธนาคารกสิกรไทย  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน 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 จาํกดั (มหาชน) ธนาคารซิต้ีแบงก ์หรือบัญชีอื่นใดท่ีบริษัท

จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนกาํหนด 

 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน การหกับญัชีเงินฝาก

ธนาคาร หรือวิธีอื่นใดท่ีธนาคารยอมรบั และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในช่ือกองทุน 

หรือบญัชีอื่นใดท่ีธนาคารกาํหนด 

ในกรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนชาํระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยวิธีอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด สิทธิในหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเม่ือ

บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนได ้หากมีการ

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนครบตามจาํนวนเงินทุนของโครงการ โดยจะประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

เง่ือนไขการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ในการชาํระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจาํนวนดว้ยเงิน เวน้แต่เป็นการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นตามท่ีบริษัทจดัการกาํหนดเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน 

 

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณต่์อเม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัเงินค่า

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้ํารายการขายหน่วยลงทุนแลว้ เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนและผูส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

 

วิธีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนชาํระค่าสัง่ซ้ือเป็นเช็ค ดราฟต์ คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใด บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วย

ลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนสามารถเรียกเก็บ

เงินจากเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีการอื่นใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้ และวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนดงักล่าวตอ้งอยูภ่ายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

ในกรณีท่ีจาํนวนเงินท่ีระบุในใบคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจาํนวนเงินท่ีบริษัทจดัการไดร้บัชาํระ บริษัทจดัการจะ

จดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงินท่ีไดร้บัชาํระเป็นเกณฑ ์

 

ในกรณีท่ีมีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าโครงการท่ีจดทะเบียนกบัสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัท

จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามเกณฑว์รรคหน่ึงและวรรคสองของขอ้น้ี โดยใชห้ลกัการ "สัง่ซ้ือก่อนไดก่้อน" ตามวนั

และเวลาท่ีไดร้บัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร 

จะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการท่ีจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท่ี้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนพรอ้มกันตามสัดส่วน

จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ซ้ือ (Pro Rata) หรือจดัสรรใหก้บัรายใดรายหน่ึงได ้ทั้งน้ี บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรร

หรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแค่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า

การจดัสรรในกรณีดงักล่าว จะทาํใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงิน และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของ
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กองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ หรือผูส้ัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนมิไดมี้ลกัษณะตามบทนิยามของผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กาํหนด โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 

การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกแลว้ หากปรากฏว่าบริษัทจดัการไม่สามารถจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท่ี้

ไดร้ับการเสนอขายหน่วยลงทุนไดถึ้ง 35 ราย บริษัทจดัการจะยุติการจาํหน่ายหน่วยลงทุนและจะคืนเงินค่าสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากเงินท่ีไดร้บัจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุน (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุน โดยการโอนเงินหรือชาํระเป็นเช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่

วันถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและ

ผลประโยชน์ภายในกาํหนดเวลาดงักล่าวได ้อนัเน่ืองมาจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะชาํระ

ดอกเบ้ียในอตัราไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปี นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีครบกาํหนดระยะเวลา 1 เดือนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนดว้ย ทั้งน้ี เวน้แต่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผนัหรือสัง่การเป็นอยา่งอื่น 

 

ในกรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณี

ขา้งตน้ บริษัทจดัการจะดาํเนินการคืนเงินส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรพรอ้มผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึ้ น (ถา้มี) ใหแ้ก่ผู้

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินหรือชาํระเป็นเช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีภายใน 1 เดือน

นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย 

 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ  

1. บริษัทจดัการจะกาํหนดวนัรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัตามดุลยพินิจของบริษทัจดัการ โดยบริษัทจดัการถือ

ว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัตามเง่ือนไขท่ีบริษทัจดัการกาํหนด ซ่ึงการรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนอตัโนมติัดงักล่าวจะทาํใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง ทั้งน้ี ในการรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนงวดสุดทา้ย บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม 

ระยะเวลาในการรบัซ้ือคืนอาจเปล่ียนแปลงได ้ซ่ึงบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบ 

2. การพิจารณาจาํนวนเงินและการจ่ายเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัจะขึ้ นอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

ซ่ึงบริษัทจดัการจะดาํเนินการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัจากเงินสดท่ีไดร้บัจากเงินปันผล กาํไรส่วนเกินจากการ

ลงทุน ดอกเบ้ีย ส่วนแบ่งรายรับอื่นใด หรือจากเงินตน้ของหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์น หลังกันเงินสํารองสําหรับ

ค่าใชจ้่ายของกองทุน (ถา้มี) 

3. บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงมีช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วย

ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวนัท่ีบริษัทจดัการดาํเนินการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั  

4. บริษัทจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัเป็นเกณฑใ์นการ

คาํนวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการจะชาํระเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นคาํขอเปิด

บญัชีกองทุน  

 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดาํเนินการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณา

เห็นว่าการไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัครั้งน้ันๆ เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน และ/หรือหากมีการผิด

นัดชาํระดอกเบ้ียหรือเงินตน้ของหุน้กู ้พนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นของกองทุน 
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ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่บริษัทจดัการจะเห็นว่าเหมาะสมและจะ

อนุญาตเป็นกรณีพิเศษสาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย  

 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการปิดบญัชีกองทุนไม่ว่าดว้ยเหตุใด บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ 

 

การชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนภายใน 15 วนัทาํการนับแต่วนัทาํการรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนโดยอตัโนมติั ตามวิธีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีกองทุน หรือตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

และหรือวิธีการอื่นใดท่ีบริษทัจดัการยอมรบัเพื่ออาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็น

ตน้ ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษัทจดัการจดัใหมี้ช่องทางการรับชาํระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วย

ทราบล่วงหน้าในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

ทั้งน้ี ระยะเวลาการชําระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอาจน้อยกว่า 15 วันทําการได้ หากกองทุนไดร้ับเงินจาก

ต่างประเทศตามกาํหนด และสามารถดาํเนินการคืนเงินใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้ามขัน้ตอนปกติ 

การคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะคาํนวณและประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

(1) คาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนในวนัดงัน้ี  

(ก) คาํนวณของทุกส้ินวนัทําการสุดทา้ยของแต่ละไตรมาสตามรอบระยะเวลาบญัชี และประกาศภายในวนัทาํการ

ถดัไป  

(ข) คาํนวณของทุกส้ินวนัทาํการก่อนวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน  

(ค) คาํนวณของทุกส้ินวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวนัทาํการถดัไป  

(ง) คาํนวณของทุกส้ินวนัท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีน่าเช่ือว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุน

อยา่งมีนัยสาํคญั  

 

(2) คาํนวณและประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอยา่งน้อยในวนัดงัน้ี  

(ก) คาํนวณของทุกส้ินวนัทาํการก่อนวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน  

(ข) คาํนวณของทุกส้ินวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนของวนัดงักล่าวเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ

ราคา และประกาศภายในวนัทาํการถดัไป 

 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดเค บริหารเงิน กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน กองทุนเปิดเค 

ตราสารรัฐระยะสั้น กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีระยะสั้น และกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส เพื่อซ้ือกองทุนน้ีในช่วง

ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได ้
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การเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะเล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

ไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

1) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุใดเหตุหน่ึงดงัน้ี โดยไดร้บั

ความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

(ข) มีเหตุท่ีทําใหก้องทุนไม่ไดร้ับชําระเงินจากหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง โดยมีมลูค่าตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคา

ท่ีถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

 

การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ัน 

เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนกาํหนดการชาํระค่าขายคืนหน่วย

ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการไดร้บั

ความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรับรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ต่อ

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ดาํเนินการแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว 

บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะชาํระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามลําดบัวนัท่ีส่งคาํสัง่ขายคืน

ก่อนหลงั 

 

การไม่ขาย หรือไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้ 

บริษัทจดัการจะไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรับไวแ้ลว้หรือจะหยุดรับคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรับไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรับคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแก่ผู้

ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี 

(ก) บริษัทจดัการมีเหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายน้ันๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

(1) การกระทาํท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระทาํท่ีเป็นการปฏบิติัตามคาํสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์นโดยบุคคลผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ไดใ้นสาระสาํคญั 

 

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนภายใตก้ารจดัการของตนอัน

เน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการรายเดิมไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการดํารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การ
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จดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์และการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยท่ี์

เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงใหก้ระทาํไดไ้ม่เกิน 3 วนัทาํการ 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหน่ึง 

ดงัน้ี  

1. ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมิไดมี้ลักษณะตามบทนิยามของผูล้งทุนสถาบันหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษตามท่ีประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

2. กรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติั

หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ Foreign Account Tax Compliance 

Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความ

รบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ  

3. กรณีท่ีเอกสารหรือขอ้มลูท่ีบริษัทจดัการไดร้บัจากผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถว้น  

4. กรณีท่ีบริษัทจดัการเกิดขอ้สงสยัว่าการซ้ือหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน 

หรือการสนับสนุนการก่อการรา้ย หรืออาจมีลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงกฎหมายต่างๆ เป็นตน้  

5. บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ี

บริษัทจดัการเห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อใหเ้กิดผลเสียหาย

แก่กองทุน ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสยัหรือเหตุจาํเป็นอื่นใดทําใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการเพื่อใหก้ารลงทุน

เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด เป็นตน้ ทั้งน้ี เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของ

กองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุน และช่ือเสียงหรือความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการเป็นหลกั  

6. กองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึง

กองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหมี้ขึ้ นและดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

 

ช่องทางท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบขอ้มูลมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุน ขอ้มูลโครงการจดัการกองทุน ขอ้ผูกพันระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการ และ

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการ ท่ี โทร. 0 2673 3888 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kasikornasset.com/
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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของกองทุน 

กองทุนมีเครื่องมือการบริหารและจดัการความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง ดงัน้ี 

- การดาํเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนัดชาํระหน้ี (side pocket) โดย

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะปฏบิติัตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท่ี สน. 

9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่ราย

ยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 

การกาํหนดวิธีการคาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวม มีการลงทุนโดยมีนัยสําคญัต่อมูลค่า

ทรพัยสิ์นของกองทุนรวมประสบปัญหาขาด สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจาํหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล เม่ือ

ไดร้ับความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ บริษัทจดัการสามารถใชว้ิธีการคาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึก

มูลค่าทรพัยสิ์นดงักล่าวเป็น 0 และใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียน ณ วนัท่ีไดบ้นัทึกมูลค่าดงักล่าวเป็นผูมี้

สิทธิท่ีจะไดร้บัเงินภายหลงัจากท่ีสามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นน้ันได ้

 

- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวห้รือจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจดัการกองทุนรวมสามารถดาํเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน 5 วนัทาํการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจาก

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า 

จาํเป็นตอ้งระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเน่ืองจากเหตุจาํเป็นตาม

กรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 

1. ไม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

2. ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

3. มีเหตุจาํเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 

 

รวมทั้งกรณีท่ีกองทุนไดล้งทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี

เกิดขึ้ น ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมีนัยสาํคญั 

1. ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทาํการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุน

รวมลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรพัยแ์ห่งน้ันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุนรวม 

2. มีเหตุการณ์ท่ีทาํใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และทาํใหไ้ม่สามารถโอนเงินออกจาก

ประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ 

3. มีเหตุท่ีทําใหก้องทุนรวมไม่ไดร้ับชําระเงินจากหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทจดัการกองทุนรวม และผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้ 

  

อน่ึง การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

(suspension of dealings) ใหบ้ริษัทจดัการปฏิบติัตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อ

ผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 

ทั้งน้ี การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทน.
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11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุน

รวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 
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สิทธิและขอ้จาํกดัของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

ขอ้จาํกดัการใชส้ิทธิออกเสียง  

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย

ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไดเ้ต็มตาม

จาํนวนท่ีถืออยู ่

 

การใช้สิทธิออกเสียงในการลงมติกรณีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน 

(กองทุนรวมปลายทาง) มิใหก้องทุนตน้ทางลงมติใหก้องทุนปลายทาง 

   

ขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณี

ต่อไปน้ี  

1. ผูร้ับโอนหน่วยลงทุนมิไดมี้ลกัษณะตามบทนิยามของผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษตามท่ีประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  

2. การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกับกฎหมายว่าดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการ

ลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ 

โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายื่นคาํขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้ม

เอกสารหลกัฐานต่างๆ  

ผูร้ับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเม่ือนายทะเบียนไดบ้ันทึกช่ือผูร้ับโอน

หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะทาํการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 

30 วนันับแต่วนัรบัคาํขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิตามกาํหนดเวลาท่ี

นายทะเบียนนัดหมาย 

   

การออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

กองทุนน้ีมีการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อเป็นหลกัฐาน โดยผู้

จองซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและลงลายมือช่ือในบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือ

และในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงรปูแบบของหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นเอกสารอื่นใดท่ีบริษทั

จัดการอาจกําหนดขึ้ นในอนาคตหรือรูปแบบอื่นใดท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้

ดาํเนินการได ้

(รายละเอียดตามขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ ขอ้ 14 “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิ

ในหน่วยลงทุน”) 
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ช่องทางการตรวจสอบแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ

กองทุนรวม 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้

สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดต้ามวิธีการท่ีประกาศใน website ของบริษัทจดัการ (www.kasikornasset.com) 

 

ช่องทางการรอ้งเรียนของผูล้งทุน  

ติดต่อบริษัทจดัการท่ี โทร. 0 2673 3888 หรือ 

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

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0 2230 2240-1 

 

นโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ  

ไม่มี 

 

ธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

เน่ืองจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงอยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการไดโ้ดยไม่

จํากัดอัตราส่วน ดังน้ัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์อนัอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนท่ีเปิดใหมี้การลงทุนในกองทุนรวมภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัท

จดัการเดียวกนั เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนตน้ทางและกองทุนปลายทาง โดยผูถื้อ

หน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มลูดงักล่าวไดท่ี้ www.kasikornasset.com 

 

ภมิูลาํเนาเพ่ือการวางทรพัย ์สาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภมิูลาํเนาในประเทศไทย 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาํเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการจะอา้งอิงท่ีอยู่ของ

บริษัทจดัการเป็นภูมิลาํเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์

ช่ือ: บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั  

ท่ีอยู่ :  400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kasikornasset.com/
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ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการของกองทุน  

 

รายช่ือคณะกรรมการ 

ดร.พิพฒัน์พงศ ์โปษยานนท ์  ประธานกรรมการ 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์     กรรมการ  

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการ 

นายประสพสุข ดาํรงชิตานนท ์   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 

นายวจนะ วงศศุ์ภสวสัด์ิ    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวเอื้ อพนัธ ์เพช็ราภรณ ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวชนาทิพย ์รุ่งคุณานนท ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางหทยัพชัร ์ชูโต    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางอรอร วงศพ์ินิจวโรดม   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายยุทธนา สินเสรีกุล    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายฐานันดร โชลิตกุล  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั             ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายกิตติคุณ ธนรตันพฒันกิจ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาววรนันท ์กุศลพฒัน์   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 

จาํนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบรษิทัจดัการ 

จาํนวน 234 กองทุน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2565)  
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มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารจดัการของบริษทัจดัการ 

1,051,908,452,257.37 บาท (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2565) 

 

รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน 

ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

 

อนุกรรมการพิจารณาการลงทุน 

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 ฝ่ายจดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

นางสาวเพชรรตัน์ โพธ์ิวฒันะเสถียร  ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

นางสาวปรานี เกียรติชยัพิพฒัน์  ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนและสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ผูจ้ดัการกองทุนหลกั 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

คณุวีรยา จลุมนต ์ - ปริญญาโท International 

Securities, Investment and Banking, 

University of Reading,  

United Kingdom 

-ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร,์ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,  

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนสาํรอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

คณุนาวิน 

อินทรสมบตั ิ

- Master of Business Administration 

in Finance and Derivatives, 

University of North Carolina at 

Chapel Hill, United States 

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ์

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล, จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- รองกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสิกรไทย 

จาํกดั 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสิกรไทย 

จาํกดั 

- Assistant Managing Director  

Equity and Derivatives Trading Group  

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

- Vice President  

Direct Investment  

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

- Director, THAI PROSPERITY ADVISORY 

CO.,LTD 

- Chief Financial Officer,  

CELLENNIUM (THAILAND) CO.,LTD 

- Assistant Vice President  

กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  

- Assistant Vice President  

Investment Banking Department 

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

- Exploration Engineer,  

SEDCO FOREX / SCHLUMBERGER   

คณุชุณหวรรณ  

ขตัตินานนท ์

- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ  

สาขาการเงิน, University of Texas at 

Austin ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละ

การบญัชี สาขาการบญัชี 

(International Programme), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,  

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,  

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

คณุพีรกานต ์ศรีสุข -Master of Science in Finance, 

London School of Economics and 

Political Science (LSE),  

United Kingdom 

-ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร,์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 



 
กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิต้ี 22B หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย                     48 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนสาํรอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

- 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 จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,  

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- Senior Dealer, Interest Rate Derivatives, 

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ 

 

ผูล้งทุนสามารถดูรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนสาํรองเพิ่มเติมไดท่ี้ Website: www.kasikornasset.com 

 

หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 

 บริหารการลงทุนของกองทุนรวม 

 ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 

 พฒันาผลิตภณัฑก์ารลงทุนในต่างประเทศ ทั้งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล 

 วิเคราะหเ์ครดิตของตราสารท่ีจะลงทุน 

 

รายช่ือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 PRIVATE BANKING GROUP ธนาคารกสิกรไทย 

 ผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนอื่นๆ ตามท่ีบริษัทจดัการแต่งตั้ง 

 

รายช่ือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นภายหลงั  

 

นายทะเบียน 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83 

 

 

http://www.kasikornasset.com/
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ผูด้แูลผลประโยชน ์

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0 2230 2240-1 

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 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 สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาช่ืน 20) เลขท่ี 178  

ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2555 0600  
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ตารางสรุปอตัราสว่นการลงทุนของกองทุนรวม 

 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋แลก

เงิน หรือตัว๋สญัญาใชเ้งิน ของธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมี

กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน 

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และบรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่

อาศยั 

ลงทุนรวมกนัไม่เกิน รอ้ยละ 45 

เฉล่ียในรอบปีบญัชี 

 

     

การทาํธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความ

เส่ียง (hedging) 

ลงทุนไม่เกิน มลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่

การทาํธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลดความเส่ียง 

(non-hedging) 

global exposure limit 

กรณีกองทุนรวมไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จํากัด net exposure ท่ี เ กิดจากการลงทุนใน 

derivatives โดยตอ้งไม่เกิน 100% ของ NAV 

การกูย้ืมเงินหรือการทํา repo เพื่อประโยชน์ในการจัดการ

ลงทุน 

ลงทุนไม่เกิน รอ้ยละ 50 
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ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

 อตัราตามโครงการ (2) เรียกเก็บจริง 

1. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน(1) (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

1.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน(3) ไม่เกิน 3.00 1.50 - 2.00* 
1.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน(3) ไม่เกิน 3.00 ยกเวน้ 
1.3. ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (เขา้) 

เฉพาะในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก (IPO) 
อตัราเท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน 

หน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง 
หรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง แลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า 

1.4. ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ออก) ไม่เปิดใหส้บัเปล่ียนออกจากกองทุน 
2. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน  

2.1. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนกาํหนด 
2.2. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนกาํหนด 
2.3. ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน อตัราท่ีสถาบนัการเงินกาํหนด 
2.4. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการ 

หรือนายทะเบียนดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็น
กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ตามท่ีจ่ายจริง 

3. ค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม(1) (รอ้ยละของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ)(4) 

3.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ(5) ไม่เกิน 3.2100 ต่อปี 1.0700 
3.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.2675 ต่อปี 0.0197 
3.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.3210 ต่อปี 0.0428 
3.4. ค่าธรรมเนียมการทาํรายการ ตามท่ีจ่ายจริง ตามท่ีจ่ายจริง 
3.5. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ไม่เกิน 1.0700 ต่อปี  

4. ค่าใชจ้า่ยในการโฆษณาและประชาสมัพนัธท่ี์เรียกเก็บจากกองทุน 

4.1. ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกินรอ้ยละ 1.07  
ของจาํนวนเงินทุนของโครงการ 

4.2. ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี 
5. ประมาณการคา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทั้งหมด(1)(6)  
(รอ้ยละของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ)(4) 

ไม่เกิน 4.8685 ตอ่ปี 1.1325 

 

*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% 

 
(1) บริษัทจดัการอาจเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวได ้โดยไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายของรอบ

ระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปี นับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวเพ่ิมข้ึน 

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้  

(3) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงอยู่ภายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการเดียวกนั (กองทุนปลายทาง) บริษัทจดัการ

จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนซํ้าซอ้นกับกองทุนปลายทาง โดยกองทุนปลายทางจะยกเวน้การเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหก้บักองทุนตน้ทาง 

(4) มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มูลค่าหน้ีสินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
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(5) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงอยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการเดียวกนั (กองทุนปลายทาง) บริษัท

จัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการซํ้าซอ้นกับกองทุนปลายทาง โดยจะเป็นไปตามกรณีตัวอย่าง เช่น กองทุนตน้ทางมี NAV 

1,000 ลา้นบาท โดยไดจ้ดัสรรการลงทุนไปยงักองทุนปลายทางซ่ึงอยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการเดียวกนั 100 ลา้น

บาท กองทุนตน้ทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการจาก (1) เงินลงทุน 900 ลา้นบาทในอตัราท่ีกองทุนตน้ทางกําหนด และ 

(2) เงินลงทุน 100 ลา้นบาทในอตัราท่ีกองทุนปลายทางกาํหนด เป็นตน้ รวมถึงกรณีท่ีกองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจดัการอีกทอดหน่ึง บริษัทจดัการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวซํ้าซอ้นดว้ยเช่นกนั 

(6) ไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจาการซ้ือขายหลกัทรพัย ์
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คาํเตือน/ขอ้แนะนาํ 

1. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดังน้ัน บลจ.กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผล

ขาดทุนของกองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิต้ี 22B หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย ทั้งน้ี ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดเค 

โกลบอลไพรเวทอิควิต้ี 22B หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย ไม่ไดข้ึ้ นอยู่สถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของ บลจ. 

กสิกรไทย 

2. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใชอ้า้งอิงในอนาคต 

หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ่มเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมไดท่ี้บริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุน

การขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือ  www.kasikornasset.com 

3. ผูล้งทุนควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูข้ายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

4. การลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทุน 

5. บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลักทรพัยห์รือทรัพยสิ์นอื่นเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนในหลักทรัพย์

หรือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ทั้งน้ี ผูท่ี้สนใจจะลงทุนท่ีตอ้งการ

ทราบขอ้มูลการลงทุนเพื่อบริษัทจดัการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้มูลไดท่ี้บริษัทจดัการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุน และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6. กองทุนอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงอยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการไดโ้ดยไม่จาํกดั

อตัราส่วน ดงัน้ัน บริษัทจดัการจะจดัใหมี้ระบบงานท่ีป้องกนัธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อนัอาจ

เกิดจากนโยบายการลงทุนท่ีเปิดใหมี้การลงทุนในกองทุนรวมภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการเดียวกนั เพื่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนตน้ทางและกองทุนปลายทาง โดยผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ

ขอ้มลูดงักล่าวไดท่ี้ www.kasikornasset.com 

7. บริษัทจดัการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏบิติัตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ 

ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบ เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะ

สามารถกาํกบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

8. ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง (connected 

person) และการลงทุนตามอตัราส่วนท่ีกาํหนดในวตัถุประสงคก์ารลงทุน เป็นตน้ ไดท่ี้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรือโดยผ่านเครือขา่ย Internet ของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

9. ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิต้ี 22B หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย เม่ือมีความเขา้ใจในสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหน้าและควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคาํนึงถึงประสบการณก์ารลงทุน วตัถุประสงคก์ารลงทุน 

และฐานะทางการเงินของผูล้งทุน 

10. เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายในการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจดัการอาจมีการส่งหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถื้อ

หน่วยลงทุนไปยงัประเทศท่ีกองทุนลงทุน (“ประเทศปลายทาง”) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศปลายทาง หรือ

ตามท่ีผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (เช่น ผูจ้ดัการกองทุนหลกัในต่างประเทศ) รอ้งขอเพื่อ

การปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศปลายทางของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนดังกล่าว 

อน่ึง ในกรณีท่ีประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลท่ีไม่เพียงพอหรือน้อยกว่าประเทศไทย บริษัทจดัการจะ

ดูแลการส่งหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถื้อหน่วยลงทุนใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด และจะดําเนินการใหมี้

มาตรการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลตามท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าจาํเป็นและเหมาะสมโดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรกัษา

ความลบัของขอ้มูล เช่น มีขอ้ตกลงในการรกัษาความลบัของขอ้มูลกบัผูร้บัขอ้มูลในประเทศปลายทาง หรือในกรณีท่ีผูร้บั

ขอ้มูลในประเทศปลายทางเป็นบริษัทในเครือกิจการหรือธุรกิจเดียวกนั บริษัทจดัการอาจเลือกใชว้ิธีการดาํเนินการจดัให้

มีนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองจากผูมี้อาํนาจตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและจะ

ดําเนินการใหก้ารส่งหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงับริษัทในเครือกิจการหรือธุรกิจเดียวกนัใน

ประเทศปลายทางเป็นไปตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลแทนการดาํเนินการตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวก็้ได ้

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

12. การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ไดร้ับรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย

ลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 
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