
กองทุนรวมสำหรับผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญพิเศษ หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ
Factsheet

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซอน ขอมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

กองทุนเปดเค โกลบอลไพรเวทแอสเซ็ท 22A หามขายผูลงทุนรายยอย

K-GPA22A-UI
ประเภทกองทุนรวม / กลุมกองทุนรวม

• กองทุนรวมผสมตางประเทศ / กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund)
• กลุม Miscellaneous (ไมถูกจัดประเภทตามนิยามของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน)

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

• กองทุนลงทุนใน Private Assets ตางประเทศ ผานการลงทุนในกองทุน LOIM PE K Investments – K Credit Fund
(กองทุนยอย) ซึ่งเปนกองทุนยอยของ LOIM PE K Investments (“กองทุนหลัก”) กองทุนยอยมีนโยบายลงทุนใน Private
Assets โดยสวนใหญจะลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดซื้อขาย (Private Debt) ผานการรวม

ลงทุน (co-invest) กับผูจัดการสินเชื่อเอกชน (private credit manager) หรือซื้อสินเชื่อรายตัว (single credit position)
หรือพอรตสินเชื่อ (portfolio of credit positions) ในตลาดรอง
• กองทุนและกองทุนยอยอาจจะลงทุนหรือการทำธุรกรรมดังนี้ 1) สัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงเฉพาะสวนที่มีลักษณะเปนสัญญาซื้อขายลวง
หนาไมเกิน 100% ของ NAV ซึ่งกองทุนยอยจะไมลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา 2) การกูยืมเงินหรือทำธุรกรรมขายโดยมี

สัญญาซื้อคืนเพื่อการลงทุนไมเกิน 50% ของ NAV 3) ลงทุนในหนวย private equity ไมเกิน 100% ของ NAV
• ไมทำธุรกรรมการขายหลักทรัพยที่ตองยืมมาเพื่อการสงมอบ
• ปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
• บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
• มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลักและกองทุนยอยซึ่งบริหารแบบ Active Management

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (% ตอป)

ผลการดำเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด (%)

YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ป *

กองทุน N/A N/A N/A N/A

ดัชนีชี้วัด N/A N/A N/A N/A

คาเฉลี่ยในกลุมเดียวกัน N/A N/A N/A N/A

ความผันผวนกองทุน N/A N/A N/A N/A

ความผันผวนดัชนีชี้วัด N/A N/A N/A N/A

3 ป * 5 ป * 10 ป * ตั้งแตจัดตั้ง *

กองทุน N/A N/A N/A N/A

ดัชนีชี้วัด N/A N/A N/A N/A

คาเฉลี่ยในกลุมเดียวกัน N/A N/A N/A N/A

ความผันผวนกองทุน N/A N/A N/A N/A

ความผันผวนดัชนีชี้วัด N/A N/A N/A N/A

หมายเหตุ : * % ตอป

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สูง

ความเสี่ยงสูงมาก อยางมีนัยสำคัญ
ลงทุนสวนใหญในสินทรัพยประเภท Private Asset

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 7 ธ.ค. 65

นโยบายการจายเงินปนผล ไมมี

อายุกองทุน ประมาณ 7 ป

ผูจัดการกองทุนรวม
น.ส. วีรยา จุลมนต (ตั้งแต 7 ธ.ค. 65)

ดัชนีชี้วัด :
ไมมี

คำเตือน:
• การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
• ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยัน

ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

ผูลงทุนสามารถศึกษา 
เครื่องมือบริหารความเสี่ยง 

ดานสภาพคลองไดใน 

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.kasikornasset.com

https://www.kasikornasset.com/Pages/QRCode_Redirect.html?FileName=K-GPA22A-UI.pdf&DocType=1


K-GPA22A-UI
การซื้อหนวยลงทุน
วันทำการซื้อ : 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565
เวลาทำการ : 08:30 น. - 15:30 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 1,000,000 บาท
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : ไมมี

การขายคืนหนวยลงทุน
วันทำการขายคืน : ดูหมายเหตุ
เวลาทำการ : -
การขายคืนขั้นต่ำ : ไมมี
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไมมี
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : T+5
คำนวณ NAV ทุกวันทำการสุดทายของเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

และ ธ.ค. และประกาศ NAV ภายในวันทำการถัดไป

หมายเหตุ : - การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (เขา) : ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจาก K-CASH K-MONEY

K-TREASURY K-SF และ K-SFPLUS เพื่อซื้อกองทุนนี้ในชวงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได
- วันทำการขายคืน : บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะ
รับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติครั้งสุดทายเมื่อเลิกกองทุน โดยจะชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตาม
ที่ระบุไวในคำขอเปดบัญชีกองทุน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเนียม สูงสุดไมเกิน เก็บจริง

การจัดการ 3.2100 1.0700

รวมคาใชจาย 4.8685 1.1325

หมายเหตุ : คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแลว 

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธหรือคาใชจายในการ
บริหารจัดการ

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเนียม สูงสุดไมเกิน เก็บจริง

การขาย 3.00 ดูหมายเหตุ

การรับซื้อคืน 3.00 ยกเวน

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา 3.00 ดูหมายเหตุ

การโอนหนวย ตามที่เก็บจริง ไมเรียกเก็บ

หมายเหตุ : คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแลว 

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธหรือคาใชจายในการ
บริหารจัดการ
• อัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนจะพิจารณาจากยอดเงินลงทุนของแตละรายการดังนี้
- เงินลงทุนตั้งแต 1 ลานบาท แตไมถึง 50 ลานบาท เรียกเก็บ 2.00%
- เงินลงทุนตั้งแต 50 ลานบาท แตไมถึง 100 ลานบาท เรียกเก็บ 1.75%
- เงินลงทุนตั้งแต 100 ลานบาทขึ้นไป เรียกเก็บ 1.50%

• บริษัทจัดการจะคิดคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเขาในอัตราเทากับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน
ตนทางหรือคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนของกองทุนปลายทางแลวแตอัตราใดจะสูงกวา

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown N/A

Recovering Period N/A

FX Hedging N/A

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน N/A



K-GPA22A-UI
คำอธิบาย
Maximum Drawdown เปอรเซ็นตผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (หรือตั้งแตจัดต้ังกองทุนกรณีที่ยังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ NAV ตอหนวยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่ำสุดในชวงท่ี NAV ตอหนวยปรับตัวลดลง คา Maximum Drawdown เปนขอมูลที่ชวยใหทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟนตัว เพื่อเปนขอมูลใหผูลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟนกลับมาที่เงินทุนเริ่มตนใชระยะเวลานานเทาใด
FX Hedging เปอรเซ็นตของการลงทุนในสกุลเงินตางประเทศที่มีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน ความถ่ีของการซื้อขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหน่ึง โดยคำนวณจากมูลคาที่ต่ำกวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อหลักทรัพยกับผล
รวมของมูลคาการขายหลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีคาอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนสูง

บงช้ีถึงการซื้อขายหลักทรัพยบอยครั้งของผูจัดการกองทุนและทำใหมีตนทุนการซ้ือขายหลักทรัพยที่สูง จึงตองพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุมคา
ของการซื้อขายหลักทรัพยดังกลาว
Sharpe Ratio อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรไดรับเพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยกับความเสี่ยงท่ีกองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมท่ีมีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกวา เนื่องจากไดรับผล

ตอบแทนสวนเพ่ิมท่ีสูงกวาภายใตระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยคา Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนีชี้วัด ซึ่งเปนผลจาก
ประสิทธิภาพของผูจัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขาลงทุนในหลักทรัพยไดอยางเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยใน
พอรตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมี

การเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับ
ดัชนีช้ีวัด กองทุนรวมท่ีมีคา tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยหางจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ีโดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยท่ีจะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนที่จะไดรับคืน นำมาคิด
ลดเปนมูลคาปจจุบัน โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ี คำนวณจากคาเฉลี่ยถวงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แตละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และ
เน่ืองจาก Yield to Maturity มีหนวยมาตรฐานเปนเปอรเซ็นตตอป จึงสามารถนำไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวางกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ

กำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนท่ีใกลเคียงกันได
@ สงวนสิทธ์ิ 2022 บริษัท มอรน่ิงสตาร รีเสิรช (ประเทศไทย) จำกัด ขอมูลน้ี (1) เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอรนิ่งสตาร รีเสิรช (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ผูใหบริการขอมูล (2) ขอสงวน
สิทธ์ิในการลอกเลียน หรือเผยแพร (3) ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบตอความถูกตอง ครบถวน และความเสียหายตางๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำขอมูลไปใชอางอิง ผลการดำเนินงานในอดีต
มิไดเปนส่ิงยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ที่อยู : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ช้ัน 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988

website : www.kasikornasset.com
email : ka.customer@kasikornasset.com

https://www.kasikornasset.com/
mailto:ka.customer@kasikornasset.com


ข้อมูลอ่ืนเพิ่มเติม 

รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน 
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนใน Private Assets ต่างประเทศ โดยไม่จ ากัดอัตราส่วน ผ่านการลงทุนในกองทุน LOIM PE K Investments – K Credit 
Fund (“กองทุนย่อย”) ซึ่งเป็นกองทุนย่อย (Compartment) ของ LOIM PE K Investments (“กองทุนหลัก”) ที่จัดตั้งข้ึนภายใต้กฎหมายของประเทศ
ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) เป็น Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) ในรูปแบบ Corporate Partnership Limited by Shares และ
อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ Lombard Odier Funds (Europe) S.A. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย Lombard Odier Investment Managers Private 
Equity ในฐานะหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด (General Partner) ให้บริหารจัดการกองทุนหลักในฐานะผู้จัดการ (Manager) โดยที่กองทุนหลักและ
กองทุนย่อยมีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลเดียวกัน (เรียกรวมว่า “กองทุน LOIM”) ซึ่งกองทุนจะลงทุนในกองทุน LOIM ในฐานะผู้ถือหุ้นจ ากัด
ความรับผิด (Limited Shareholder) มีมูลค่าขั้นต่ าในการลงทุน (minimum commitment) ไม่น้อยกว่า 15 ล้านยูโร โดยกองทุนย่อยมีอายุกองทุน
ประมาณ 5 ปี และอาจถูกขยายได้อีกไม่เกิน 2 ปี 

กองทุนย่อยจะกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Assets ซึ่งหมายรวมถึง สินเช่ือหรือตราสารหนี้ภาคเอกชนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดซื้อ
ขาย (Private Debt) หุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) และ Private Assets อื่นๆ โดยกองทุนย่อยจะลงทุนส่วน
ใหญ่ใน Private Debt (ที่อาจมีการแปลงหนี้เป็นทุนได้ในภายหลัง) ผ่านการร่วมลงทุน (co-invest) กับผู้จัดการสินเช่ือเอกชน (private credit 
manager) หรือซื้อสินเช่ือรายตัว (single credit position) หรือพอร์ตสินเช่ือ (portfolio of credit positions) ในตลาดรอง 

กองทุน LOIM แบ่งหุ้นเป็นสองประเภทดังนี้ 
(1) ผู้ถือหุ้นที่มีอ านาจบริหารจัดการ (Management Shares) มีสถานะเทียบเท่ากับหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด และโดยผลของ
กฎหมาย ผู้ถือหุ้นท่ีมีอ านาจบริหารจัดการตอ้งรับผิดในหนี้ใด ๆ  ที่ไม่สามารถช าระได้จากสินทรพัย์ของกองทุน LOIM ซึ่ง Lombard Odier Investment
Managers Private Equity จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอ านาจบริหารจัดการของกองทุน LOIM ต่อไปนี้จะเรียกว่า “หุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด”
(General Partner) ซึ่งต้องกระท าการเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุน LOIM
(2) ผู้ถือหุ้นสามัญ (Ordinary Shares) มีความรับผิดจ ากัดเพียงจ านวนเงินที่ลงทุนในกองทุน LOIM ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ถือหุ้นจ ากัดความรับผิด”
(Limited Shareholder) โดยกองทุนจะมีสถานะเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นจ ากัดความรับผิด (Limited Shareholder) ของกองทุน LOIM
(หุ้นท่ีมีอ านาจบริหารจัดการและหุ้นสามัญต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “หุ้น”)



กองทุนจะลงทุนโดยใช้สกุลเงินยูโร (EUR) เป็นสกุลเงินหลัก โดยกองทุน LOIM อาจลงทุนได้หลากหลายสกุลเงิน เช่น สกุลเงินดอลลาร์สหรฐั สกุลเงินยโูร 
เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัท จัดการจะค านึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนใน ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ หน่วย CIS หน่วย property หน่วย infra และหรือเงินฝากในสถาบัน
การเงินทั้งในและต่างประเทศ ทั้งที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ( Investment Grade) และหรือต่ ากว่าอันดับที่สามารถลงทุน
ได้ (Non-Investment Grade) และหรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) โดยไม่จ ากัดอัตราส่วน รวมทั้งอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ 

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
อย่างไรก็ตาม กองทุนและกองทุนย่อยจะไม่ท าธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ  (Short Sale) 

ลักษณะส าคัญของกองทุน LOIM PE K Investments – K Credit Fund (กองทุนย่อย) : 

ช่ือกองทุนหลัก LOIM PE K Investments 
ช่ือกองทุนย่อย LOIM PE K Investments – K Credit Fund 
Manager Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 
Portfolio Manager Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA 
วัตถุประสงค์การลงทุน
และนโยบายการลงทุน 

กองทุนย่อยจะกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Assets โดยส่วนใหญ่จะลงทุนใน Private Debt (ซึ่ง
อาจมีการแปลงหนี้เป็นทุนได้ในภายหลัง) Private Debt ดังกล่าวอาจรวมถึงสินเชื่อหรือตราสารหนี้ภาคเอกชนท่ีไม่ได้
จดทะเบียนในตลาดซื้อขาย ซึ่งกองทุนย่อยจะ 1) ร่วมลงทุน (co-invest) กับผู้จัดการสินเช่ือเอกชน (private credit 
manager) หรือ 2) ซื้อสินเช่ือรายตัว (single credit position) หรือพอร์ตสินเช่ือ (portfolio of credit positions) 
ในตลาดรอง 

กองทุนย่อยคาดว่าจะจัดสรรเงินลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินลงทุนที่ได้รับช าระแล้วจากผู้ลงทุน (Capital 
Contribution) ไปลงทุนใน Opportunistic Investments ซึ่งเป็นการลงทุนใน Private Assets ที่สามารถสร้าง
ผลตอบแทนอย่างสม่ าเสมอ และท าให้มีการลงทุนใน Private Assets เร็วข้ึนในช่วงระยะเวลาเข้าลงทุน (Investment 
Period) การลงทุนในรูปของ Opportunistic Investments อาจประกอบด้วยแต่ไม่จ ากัดเพียงการลงทุนในกองทุน 
LO Global Private Assets (กองทุ น  LO GPA) ซึ่ ง เ ป็ น  Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) ที่ มี
หุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด (General Partner) เป็นบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด 
(General Partner) ของกองทุนย่อย 

Private Assets ที่กองทุนย่อยเข้าลงทุน รวมถึง Opportunistic Investments ซึ่งรวมเรียกว่า “กองทุนอ้างอิง” 
(Underlying Funds) มีเป้าหมายการลงทุนส่วนใหญ่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว และอาจมีการลงทุนบางส่วนในประเทศ
ตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย 

การลงทุนในกองทุนอ้างอิงอาจเป็นการลงทุนโดยตรงหรือลงทุนผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicles) 
ที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้จัดการ Private Assets (Private Assets Managers) ซึ่งผู้จัดการเหล่านี้ มักจะเป็นผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือกจากผู้จัดการพอร์ตการลงทุน (Portfolio Manager) และเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนนั้นๆ 

กองทุนย่อยจะลงทุนในกองทุนอ้างอิงแต่ละกองไม่เกินร้อยละ 30 ของ Capital Commitment ของกองทุนย่อย ทั้งนี้ 
ข้อจ ากัดดังกล่าวจะไม่น ามาใช้กับ Opportunistic Investments 

กองทุนย่อยอาจน าเงินลงทุนที่ได้รับช าระแล้วจากผู้ลงทุน (Capital Contribution) ซึ่งยังไม่ได้น าไปลงทุนในกองทุน
อ้างอิงไปลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องระยะสั้น (Liquid Products) เพื่อรอการลงทุนในกองทุนอ้างอิง และ/หรือเพื่อ
ใช้ช าระเป็นค่าธรรมเนียมการจัดการ หนี้สินอื่นๆ ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรืออาจน าไปจัดสรรให้กับผู้



 
 

ถือหุ้นจ ากัดความรับผิด (Limited Shareholder) ก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามดุลยพินิจของหุ้นส่วนที่ไม่จ ากัดความรับผิด 
(General Partner) 

ทั้งนี้ กองทุนย่อยจะมีระยะเวลาเข้าลงทุน (Investment Period) ในกองทุนอ้างอิงภายใน 36 เดือน หรือ 3 ปีนับจาก
วันที่หุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด (General Partner) ออกหุ้นราคาเริ่มต้นให้แก่นักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนย่อย (วัน 
Closing) โดยที่หุ้นส่วนไม่จ ากัดความรบัผิด (General Partner) อาจขยายระยะเวลาดังกล่าวออกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้ง
ละ 6 เดือน ทั้งนี้ กองทุนย่อยสามารถลงทุนได้เฉพาะในช่วงระยะเวลาเข้าลงทุนเท่านั้น ยกเว้นเป็นการลงทุนแบบ
สืบเนื่องจากทรัพย์สินเดิม (follow-on investment) รายได้ที่เกิดขึ้นจริงจากการลงทุนใน Private Assets อาจน า
กลับไปลงทุนต่อได้ในช่วงระยะเวลาเข้าลงทุนตามดุลยพินิจของหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด (General Partner) 

การเพ่ิมสถานะการลงทุนในสินทรัพย์ให้มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Leverage) กองทุนย่อย
อาจท าการ leverage และ/หรือท าธุรกรรมการกู้ยืม ในกรณีที่กองทุนอ้างอิงมีการเรียกระดมทุนเป็นจ านวนเงินที่เกิน
กว่าจ านวนเงินลงทุนทั้งหมดที่กองทุนย่อยจะเรียกเก็บจากผู้ลงทุน (Over-Commitment) หรือเพื่อช าระเงินในกรณีที่
ผู้ลงทุนของกองทุนผิดนัดช าระเงินลงทุนที่ตกลงกันไว้ โดยมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 150% ของมูลค่าทรั พย์สินสุทธิของ
กองทุนย่อย โดยอัตราส่วนดังกล่าวจะแบ่งเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่ 100% และส่วนเกิน (leverage) จากการ
กู้ยืม (Borrowings) สูงสุดที่ 50% ภายใต้วิธีการค านวณแบบ Commitment Method และ Gross Method ตาม
กฎหมายของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับ Alternative Investment Fund Manager ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2556 

ค่าธรรมเนียม 
  

ค่าธรรมเนียมของ LOIM PE K Investments 
ค่าธรรมเนียมองค์กร (Organisational Fee) : ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของ Capital Commitment ของกองทุนย่อย 
ค่าธรรมเนียมของกองทุนย่อย 
- ค่าธรรมเนยีมการจัดการ (Management Fee): คิดในอัตราร้อยละ 1.00 ต่อปีของ Invested Capital ของกองทุน
ย่อย โดยมีขั้นต่ าไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.30 ของ Capital Commitment โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะช าระให้กับ
หุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด (General Partner) ปีละ 2 ครั้งในเดือนมิถุนายน และธันวาคม 
Invested Capital ของกองทุนย่อย หมายถึง จ านวนเงินทั้งหมดทีล่งทุนในกองทุนอ้างอิง (ไม่รวม Opportunistic 
Investments) หักด้วยการคืนทุน (ผลรวมของการจัดสรรผลตอบแทน หักด้วยก าไรส่วนเกินทุน) ที่ไดร้ับจากกองทุน
อ้างอิง (ไม่รวม Opportunistic Investments) โดยส่วนของเงินทุนท่ียังไม่ได้น าไปลงทุนในกองทุนอ้างอิง รวมถึงการ
ลงทุนใน Opportunistic Investments และ Liquid Products จะไม่ถูกน ามารวมค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ 
- ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุน (Carried Interest): หุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด (General Partner) จะไดร้ับส่วนแบ่ง
ก าไรในอัตราร้อยละ 10 เมื่อกองทุน K-GPA22A-UI ได้รบัผลตอบแทนที่คาดหวัง (Hurdle Rate) จากการลงทุนใน
กองทุนย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ตามเง่ือนไขท่ีระบุในหัวข้อการจัดสรรผลตอบแทนและการช าระเงินคืนของกองทุน
ย่อย 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง (Set-up Expenses): ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของ Capital Commitment ของกองทุนย่อย เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงการจดัตั้งกองทุนย่อย 
- ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ คา่ธรรมเนียมการฝากทรัพย์สิน ค่าธรรมเนยีมการ
ตรวจสอบบญัชี ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ซึ่งอาจเกดิขึ้นระหว่างการด าเนินการของกองทุนย่อย: ตามค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

การจัดสรรผลตอบแทนและการช าระเงินคืนของกองทุนย่อย (Distribution and Repayment Policy) 
รายได้รวมสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนใน Opportunistic Investments และ Liquid Products จะถูกจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นจ ากัดความรับผิด (Limited 
Shareholder) ทั้งหมด และจะไม่น ามาค านวณส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุน (Carried Interest) ให้กับหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด (General Partner) 
หุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด (General Partner) จะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินที่ได้รับจากรายได้รวมสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในกองทุนอ้างอิง (Underlying 
Funds) (ไม่รวม Opportunistic Investments) ให้กับผู้ถือหุ้นจ ากัดความรับผิด (Limited Shareholder) และหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด (General 
Partner) ตามสัดส่วน โดยเรียงล าดับดังนี้  
1) ช าระเงินคืนให้กับผู้ถือหุ้นจ ากัดความรับผิด (Limited Shareholder) จนกว่าจ านวนเงินสะสมที่ผู้ถือหุ้นจ ากัดความรับผิดได้รับ (Cumulative 
Distributions) เท่ากับจ านวนเงินรวมของ Capital Contributions ที่น าไปลงทุนในกองทุนอ้างอิง (Underlying Funds) (ไม่รวม Opportunistic 
Investments) และช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รวมอยู่ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรายไตรมาสของกองทุนย่อย  
2) เมื่อช าระเงินคืนครบตามข้อ 1) แล้ว หากยังมีผลตอบแทนส่วนเกิน จะจัดสรรผลตอบแทนส่วนเกินดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นจ ากัดความรับผิด  (Limited 
Shareholder) จนกว่าจ านวนเงินสะสมที่ผู้ถือหุ้นจ ากัดความรับผิดได้รับ (Cumulative Distributions) เท่ากับผลตอบแทนจากการลงทุน ("Hurdle Rate") ที่
ร้อยละ 5 ของจ านวนเงินรวมของ Capital Contributions ที่น าไปลงทุนในกองทุนอ้างอิง (Underlying Funds) (ไม่รวม Opportunistic Investments) และ
ช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รวมอยู่ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรายไตรมาสของกองทุนย่อย  
3) เมื่อจัดสรรเงินครบตามข้อ 2) แล้ว หากยังมีผลตอบแทนส่วนเกิน จะจัดสรรผลตอบแทนส่วนเกินดังกล่าวทั้งหมดให้กับหุ้นส่วนไม่จ ากัดควา มรับผิด 
(General Partner) จนกว่าหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดจะได้รับส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุน (Carried Interest) เท่ากับร้อยละ 10 ของผลรวมของจ านวนเงิน
ที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นจ ากัดความรับผิด (Limited Shareholder) ตามข้อ 2) กับจ านวนเงินที่จัดสรรให้กับหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด (General Partner) 
ตามข้อนี้  
4) เมื่อจัดสรรเงินครบตามข้อ 3) แล้ว หากยังมีผลตอบแทนส่วนเกิน จะจัดสรรเงินส่วนท่ีเหลือในอัตราร้อยละ 10 ให้กับหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด (General 
Partner) และในอัตราร้อยละ 90 ให้กับผู้ถือหุ้นจ ากัดความรับผิด (Limited Shareholder) (จ านวนเงินที่หุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด (General Partner)
ได้รับตามข้อ 3) และ 4) จะเรียกรวมกันว่า "ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุน” (Carried Interest)  
 
หุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด (General Partner) อาจไม่จัดสรรเงินได้ไปยังผู้ถือหุ้นจ ากัดความรบัผิดโดยทันทีและมีดลุยพินิจในการเลื่อนการจัดสรรเงินดังกลา่ว
ตามความเหมาะสม 
 
ทั้งนี้ หุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด (General Partner) อาจพิจารณาให้การจัดสรรผลตอบแทนข้างต้นท าในรูปของ 
(1) การซื้อหุ้นคืนท่ีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิปัจจุบัน หรือ 
(2) จัดสรรเงินให้ผู้ถือหุ้น (distribution) ซึ่งจะท าให้มูลค่าของหุ้นลดลงตามจ านวนเงินท่ีได้รับการจัดสรร 
 

ผู้ลงทุนสามารถดตูารางตัวอย่างขั้นตอนการจัดสรรผลตอบแทนและการช าระเงินคืนของกองทุนย่อยได้ในหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน กสกิรไทย จ ากัด 
ที่อยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12  

ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0-2673-3888  โทรสาร 0-2673-3988  

Website: www.kasikornasset.com Email: Ka.customer@Kasikornasset.com       

 

http://www.kasikornasset.com/


 
 

หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน 

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทแอสเซ็ท 22A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-GPA22A-UI) เป็นอย่างดีแล้วว่า  

 

1. กองทุน K-GPA22A-UI มีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ าและมีราคาผันผวน ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินต้นและหรือไม่ได้รับ
ผลตอบแทนตามที่คาดหวัง เนือ่งจากมีการลงทนุแบบไม่จ ากัดอัตราส่วนใน Private Asset โดยส่วนใหญ่จะลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่
ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดซื้อขาย (Private Debt) จึงจัดเปน็กองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างและความเสี่ยงมากกว่า
กองทุนทั่วไป กองทุนนี้จงึเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจในหลักทรัพย์ประเภทนี้เป็นอยา่งดี และสามารถรับผลขาดทุนระดับสงูได้
เท่านั้น 

2. กองทุน K-GPA22A-UI มีอายุโครงการ 7 ปี แต่อาจเลิกโครงการก่อน 7 ปีได้ และผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเลิก
โครงการได้ หากหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับผิด (General Partner) ในฐานะผูบ้ริหารจัดการของกองทุน LOIM ใช้ดุลยพินิจเลิกกองทุนหลัก(ซึ่ง
รวมถึงกองทุนย่อยที่กองทุนเข้าลงทุน) เพื่อประโยชนส์ูงสดุของกองทุนดังกล่าว และเนื่องจากกองทุน K-GPA22A-UI จะไม่รับช าระหนี้ด้วย
หลักทรัพย์อ่ืนแทนเงิน อาจท าให้กองทุนย่อยและ/หรือกองทุนอ้างอิง ต้องจ าหน่ายหลักทรพัย์ภายในระยะเวลาทีจ่ ากัดในราคาที่มีผู้รบัซื้อ
ขณะนั้น หรือไม่สามารถจ าหนา่ยหลักทรัพย์ได้ภายในอายุโครงการ เพื่อน าเงินมาช าระให้กับกองทุน K-GPA22A-UI ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงิน
ต้นและหรือไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง 

3. กองทุนย่อยและหรือกองทุนอ้างอิงอาจมีการท าธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบกับผลการ
ด าเนินงานของกองทุน K-GPA22A-UI ในกรณีที่กองทุนย่อยและหรือกองทุนอ้างอิงไม่สามารถจ าหน่ายหลักทรัพยไ์ด้ในราคาที่ต้องการและ
ในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อน ามาช าระหนี้ดังกลา่ว กองทนุย่อยและหรือกองทุนอ้างอิงอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
ช าระหนี้ดงักล่าวได ้



 
 

4. การตั้งเงินส ารองของกองทนุย่อยอาจมีผลกระทบเชิงลบกบัผลตอบแทนที่ผูล้งทุนจะได้รับ ในกรณีที่กองทุนย่อยมีการตัง้เงินส ารองเพือ่
การบริหารจัดการกองทุนย่อย อาทิ เพื่อการลงทุนเพิ่มเติม เพือ่ช าระค่าใช้จา่ยหรือภาระผูกพนัต่างๆ อาจท าให้ผู้ลงทนุได้รบัผลตอบแทนต่ า
กว่ากรณีที่ไม่มีการตั้งเงินส ารอง เนื่องจากการตั้งเงินส ารองดังกล่าวจะมีผลกระทบกับกระแสเงินสดทีผู่้ลงทุนจะทยอยได้รบัระหว่างอายุ
กองทุน อีกทั้งหากจ านวนเงินส ารองดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการช าระค่าใชจ้่ายหรือภาระผูกพนัต่างๆ อาจท าให้กองทุนหลัก กองทุนย่อย 
กองทุนอ้างอิง และหรือกองทุน K-GPA22A-UI ถูกด าเนินคดีตามกฎหมายได้ 

5. บลจ.กสิกรไทยในฐานะผู้จัดการกองทุน K-GPA22A-UI ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุน LOIM ทั้งนี้ การพิจารณาเข้าลงทุน

หรือถอนการลงทุนในทรัพย์สนิใดๆ รวมทั้งการเลิกกองทุนหลัก (ซึ่งรวมถึงกองทุนย่อยที่กองทุนเข้าลงทุน) จะเปน็ไปตามดุลยพนิิจของหุ้นส่วน

ไม่จ ากัดความรบัผิด (General Partner) ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการลงทุน Private Asset อย่างไรก็ตาม กองทุน 

K-GPA22A-UI ไม่สามารถรับประกันว่ากองทุน LOIM จะมีการลงทุนที่เหมาะสมหรือประสบความส าเร็จ 

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลทีป่รากฏในเอกสารนี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับความเสี่ยง โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลการลงทนุของ

กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทแอสเซ็ท 22A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-GPA22A-UI) รวมถึงปัจจัยความเสี่ยง และค าเตือนที่ส าคัญใน

การลงทุน ซึง่ปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวน ที่ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้เป็นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพนัตนเองตาม

ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชีช้วนของบริษทัจัดการทุกประการ 

**ในกรณีที่เหมาะสม ผู้ลงทุนควรขอค าปรึกษาจากที่ปรึกษาวิชาชีพเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น** 

 

 

ลงช่ือผู้ซื้อหน่วยลงทุน   .......................................................................................................วันท่ี....................................................... 
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ส าหรับผู้ซื้อหน่วยลงทุน 

 

 



 
 

หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน 

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทแอสเซ็ท 22A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-GPA22A-UI) เป็นอย่างดีแล้วว่า  

 

1. กองทุน K-GPA22A-UI มีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ าและมีราคาผันผวน ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินต้นและหรือไม่ได้รับ
ผลตอบแทนตามที่คาดหวัง เนือ่งจากมีการลงทนุแบบไม่จ ากัดอัตราส่วนใน Private Asset โดยส่วนใหญ่จะลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่
ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดซื้อขาย (Private Debt) จึงจัดเปน็กองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างและความเสี่ยงมากกว่า
กองทุนทั่วไป กองทุนนี้จงึเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจในหลักทรัพย์ประเภทนี้เป็นอยา่งดี และสามารถรับผลขาดทุนระดับสงูได้
เท่านั้น 

2. กองทุน K-GPA22A-UI มีอายุโครงการ 7 ปี แต่อาจเลิกโครงการก่อน 7 ปีได้ และผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเลิก
โครงการได้ หากหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับผิด (General Partner) ในฐานะผูบ้ริหารจัดการของกองทุน LOIM ใช้ดุลยพินิจเลิกกองทุนหลัก(ซึ่ง
รวมถึงกองทุนย่อยที่กองทุนเข้าลงทุน) เพื่อประโยชนส์ูงสดุของกองทุนดังกล่าว และเนื่องจากกองทุน K-GPA22A-UI จะไม่รับช าระหนี้ด้วย
หลักทรัพย์อ่ืนแทนเงิน อาจท าให้กองทุนย่อยและ/หรือกองทุนอ้างอิง ต้องจ าหน่ายหลักทรพัย์ภายในระยะเวลาทีจ่ ากัดในราคาที่มีผู้รบัซื้อ
ขณะนั้น หรือไม่สามารถจ าหนา่ยหลักทรัพย์ได้ภายในอายุโครงการ เพื่อน าเงินมาช าระให้กับกองทุน K-GPA22A-UI ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงิน
ต้นและหรือไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง 

3. กองทุนย่อยและหรือกองทุนอ้างอิงอาจมีการท าธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบกับผลการ
ด าเนินงานของกองทุน K-GPA22A-UI ในกรณีที่กองทุนย่อยและหรือกองทุนอ้างอิงไม่สามารถจ าหน่ายหลักทรัพยไ์ด้ในราคาที่ต้องการและ
ในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อน ามาช าระหนี้ดังกลา่ว กองทนุย่อยและหรือกองทุนอ้างอิงอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
ช าระหนี้ดงักล่าวได ้



 
 

4. การตั้งเงินส ารองของกองทนุย่อยอาจมีผลกระทบเชิงลบกบัผลตอบแทนที่ผูล้งทุนจะได้รับ ในกรณีที่กองทุนย่อยมีการตัง้เงินส ารองเพือ่
การบริหารจัดการกองทุนย่อย อาทิ เพื่อการลงทุนเพิ่มเติม เพือ่ช าระค่าใช้จา่ยหรือภาระผูกพนัต่างๆ อาจท าให้ผู้ลงทนุได้รบัผลตอบแทนต่ า
กว่ากรณีที่ไม่มีการตั้งเงินส ารอง เนื่องจากการตั้งเงินส ารองดังกล่าวจะมีผลกระทบกับกระแสเงินสดทีผู่้ลงทุนจะทยอยได้รบัระหว่างอายุ
กองทุน อีกทั้งหากจ านวนเงินส ารองดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการช าระค่าใชจ้่ายหรือภาระผูกพนัต่างๆ อาจท าให้กองทุนหลัก กองทุนย่อย 
กองทุนอ้างอิง และหรือกองทุน K-GPA22A-UI ถูกด าเนินคดีตามกฎหมายได้ 

5. บลจ.กสิกรไทยในฐานะผู้จัดการกองทุน K-GPA22A-UI ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุน LOIM ทั้งนี้ การพิจารณาเข้าลงทุน

หรือถอนการลงทุนในทรัพย์สนิใดๆ รวมทั้งการเลิกกองทุนหลัก (ซึ่งรวมถึงกองทุนย่อยที่กองทุนเข้าลงทุน) จะเปน็ไปตามดุลยพนิิจของหุ้นส่วน

ไม่จ ากัดความรบัผิด (General Partner) ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการลงทุน Private Asset อย่างไรก็ตาม กองทุน 

K-GPA22A-UI ไม่สามารถรับประกันว่ากองทุน LOIM จะมีการลงทุนที่เหมาะสมหรือประสบความส าเร็จ 

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลทีป่รากฏในเอกสารนี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับความเสี่ยง โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลการลงทนุของ

กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทแอสเซ็ท 22A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-GPA22A-UI) รวมถึงปัจจัยความเสี่ยง และค าเตือนที่ส าคัญใน

การลงทุน ซึง่ปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวน ที่ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้เป็นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพนัตนเองตาม

ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชีช้วนของบริษทัจัดการทุกประการ 

**ในกรณีที่เหมาะสม ผู้ลงทุนควรขอค าปรึกษาจากที่ปรึกษาวิชาชีพเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น** 
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