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กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้  19A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  

K Global Private Equity 19A Fund Not for Retail Investors 

K-GPE19A-UI 

กองทุนรวมผสม 

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 

กองทุนรวมที่เนน้ลงทุนแบบมีความเสีย่งตา่งประเทศ  

หนงัสือช้ีชวนสว่นสรุปขอ้มูลส าคญั 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ  ากดั 

การเขา้รว่มตอ่ตา้นทุจรติ : ไดร้บัการรบัรอง CAC 

  

  

  

  

  

  

  

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 16 กนัยายน 2563 

คุณก าลงัจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

 
คุณตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

 

ค่าธรรมเนียม 

 
ผลการด าเนินงาน 

 

ขอ้มูลอ่ืนๆ 

 

Fund ID: F95 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นที่ลงทุน 

 

IPO: 30 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562 

 

ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วงเวลา 7 ปีได ้ 

ดงันั้น หากมีปัจจยัลบที่ส่งผลกระทบตอ่การลงทุนดงักล่าว ผูล้งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ  านวนมาก 

และกองทุนน้ีไม่ถูกจ  ากดัความเสี่ยงดา้นการลงทุนเช่นเดียวกบักองทุนรวมทัว่ไป  

จงึเหมาะกบัผูล้งทุนที่รบัผลขาดทุนระดบัสูงไดเ้ท่านั้น 

 

หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 

(กองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) 

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซบัซอ้น 
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คณุก าลงัจะลงทุนอะไร? 

 นโยบายการลงทุนของกองทุน  

เน้นลงทุนในหน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุนต่างประเทศ (หน่วย private equity) โดยไม่จ ากดัอตัราส่วน ผ่านการลงทุนใน 

LOIM PE K Investments (กองทุนหลัก) ท่ีจดัตั้งขึ้ นภายใตก้ฎหมายของประเทศลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) โดยจดัตั้งขึ้ น

เป็น Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) ในรูปแบบ Corporate Partnership Limited by Shares และอยู่ภายใต้

การบริหารจดัการของ Lombard Odier Funds (Europe) S.A. ซ่ึงไดร้บัการแต่งตั้งโดย Lombard Odier Investment Managers 

Private Equity ในฐานะหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิดใหบ้ริหารจดัการกองทุนหลกัในฐานะผูจ้ดัการ (Manager) โดยมีมลูค่าขัน้

ต า่ในการลงทุน (minimum commitment) ไม่น้อยกว่า 15 ลา้นเหรียญดอลลารส์หรฐั และมีระยะเวลาท่ีตอ้งลงทุนประมาณ 

5 ปี และสามารถขยายเวลาไดอ้ีก 2 ปี 

 

ส่วนท่ีเหลือ กองทุนอาจลงทุนใน ตราสารทุน ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสารแห่งหน้ี และหรือเงินฝากในสถาบนัการเงินทั้งใน

และต่างประเทศ ทั้งท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) และหรือต า่กว่าอนัดบัท่ี

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และหรือท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) โดยไม่จ ากัด

อตัราส่วน  

 

ทั้งน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes หรือ SN) และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

(Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถึงกองทุนจะลงทุนใน

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน และกองทุนอาจกูย้ืม

เงินหรือท าธุรกรรมขายโดยมีสญัญาซ้ือคืนเพื่อการลงทุนไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 50 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน อย่างไรก็

ตาม กองทุนจะไม่ท าธุรกรรมการขายหลกัทรพัยท่ี์ตอ้งยมืหลกัทรพัยเ์พื่อการส่งมอบ (short sell) 

 

กองทุนหลักจะลงทุนในกองทุน LOIM PE K Investments – KSF I (กองทุนย่อย KSF I) ท่ีมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วย 

private equity ท่ีซ้ือขายในตลาดรอง (Secondary Market) โดยอาจเป็นการลงทุนโดยตรงในบริษัทเอกชนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรพัย ์(Private Companies) และ/หรือลงทุนผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicles) ท่ีจดัตั้งขึ้ น

โดยผูจ้ัดการกองทุนของ Private Equity Fund และ/หรือลงทุนใน Private Equity Fund (ซ่ึงรวมเรียกว่า “กองทุนอา้งอิง” 

(Underlying Fund))  

LOIM PE K Investments (กองทุนหลกั) แบ่งหุน้เป็นสองประเภทดงัน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้ท่ีมีอ านาจบริหารจดัการ (Management Shares) มีสถานะเทียบเท่ากบัหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรับผิดของหา้ง

หุน้ส่วนจ ากดั และโดยผลของกฎหมาย ตอ้งรับผิดร่วมกนัและแทนกนัในหน้ีใด ๆ ท่ีไม่สามารถช าระไดจ้ากสินทรัพยข์อง 

กองทุนหลัก ทั้งน้ี Lombard Odier Investment Managers Private Equity จะมีสถานะเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีอ านาจบริหารจดัการ

ของกองทุนหลัก ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “หุน้ส่วนไม่จ ากดัความรับผิด” (General Partner) จะเป็นผูร้ับผิดชอบต่อการบริหาร

จดัการของกองทุนหลกั ซ่ึงตอ้งกระท าการเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนหลกั 

 (2) ผูถื้อหุน้สามญั (Ordinary Shares) มีความรบัผิดจ ากดัเพียงจ านวนเงินท่ีลงทุนในกองทุนหลกั ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ผูถื้อ

หุน้จ ากัดความรับผิด” (Limited Shareholder) โดยกองทุนจะมีสถานะเป็นหน่ึงในผู ้ถือหุน้จ ากัดความรับผิด (Limited 

Shareholder) ของกองทุนหลกั  

(หุน้ท่ีมอี านาจบริหารจดัการและหุน้สามญัต่อไปน้ีจะเรียกรวมกนัว่า “หุน้”) 

 

ลกัษณะส าคญัของกองทุนยอ่ย LOIM PE K Investments – KSF I (กองทุนยอ่ย KSF I) :  

ช่ือกองทุนหลกั LOIM PE K Investments 

ช่ือกองทุนยอ่ย LOIM PE K Investments – KSF I 

Manager Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 

Portfolio Manager Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA 
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ลกัษณะส าคญัของกองทุนยอ่ย LOIM PE K Investments – KSF I (กองทุนยอ่ย KSF I) (ตอ่) : 

วตัถุประสงคก์าร

ลงทุนและนโยบาย

การลงทุน 

กองทุนยอ่ย KSF I มวีตัถุประสงคส์รา้งผลตอบแทนในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในหน่วย Private 

Equity ท่ีซ้ือขายในตลาดรอง (Secondary Market) โดยอาจเป็นการลงทุนโดยตรงในบริษัทเอกชนท่ี

ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Private Companies) และ/หรือลงทุนผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

(Special Purpose Vehicles) และ/หรือลงทุนใน Private Equity Fund (ซ่ึงรวมเรียกว่า “กองทุน

อา้งอิง” (Underlying Fund)) โดยมีเป้าหมายการลงทุนในการลงทุนท่ีมีขนาดการลงทุน (Equity 

Tickets) ต า่กว่า 50 ลา้นเหรียญดอลลารส์หรฐั (USD)  

 

ทั้งน้ี กองทุนยอ่ย KSF I อาจร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทท่ีตอ้งการระดมทุน โดยอาจเป็นการเขา้

ลงทุนในบริษัทท่ีกิจการมีความมัน่คง (Buyout) หรือลงทุนในบริษัทท่ีมีรายไดแ้ละเติบโตอยา่ง

รวดเร็วซ่ึงตอ้งการเงินทุนเพื่อขยายกิจการเพิ่มเติม (Growth Capital) หรือลงทุนในบริษัทท่ีเพิ่งเร่ิม

ก่อตั้งกิจการ (Venture Capital) หรือลงทุนในบริษัทท่ีไม่สามารถด าเนินกิจการใหเ้ป็นไปตามแผน

ธุรกิจท่ีก าหนดไว ้และ/หรือบริษัทท่ีมกัมีการปรบัโครงสรา้งกิจการหรือปรบัปรุงแผนธุรกจิ 

(Special Situations) โดยการลงทุนเหล่าน้ีจะไม่ยดึติดกบักลุ่มอตุสาหกรรมและภาคธุรกิจ และไม่

เกิน 1 ใน 3 ของ Capital Commitment 

 

กองทุนยอ่ย KSF I จะลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดพฒันาแลว้ และอาจมีการลงทุนบางส่วนในตลาดเกิด

ใหม่ (Emerging Market) โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงการลงทุนในกองทุนอา้งอิง (Underlying 

Fund) อาจเป็นการลงทุนโดยตรงหรือลงทุนผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicles) 

ท่ีจดัตั้งขึ้ นโดยผูจ้ดัการกองทุนของ Private Equity Fund ซ่ึงผูจ้ดัการกองทุนเหล่าน้ีมีแนวโน้มท่ีจะ

เป็นบุคคลซึ่งไดร้บัการคดัเลือกจากผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) และเป็นผูท่ี้มี

ความเช่ียวชาญในการลงทุนน้ันๆ 

ทั้งน้ี กองทุนยอ่ย KSF I จะลงทุนในกองทุนอา้งอิง (Underlying Fund) แต่ละกองทุนอา้งอิงไม่เกิน

รอ้ยละ 30 ของ Capital Commitment  

กองทุนยอ่ย KSF I อาจน าเงินลงทุนท่ีไดร้บัช าระแลว้จากผูล้งทุน (Capital Contribution) ซ่ึงยงัไม่ได้

น าไปลงทุนในกองทุนอา้งอิง (Underlying Fund) ไปลงทุนในสินทรพัยส์ภาพคล่องระยะสั้น ซ่ึงมี

แนวโน้มวา่จะเป็นการลงทุนแบบรายวนั เพื่อรอการลงทุนในกองทุนอา้งอิง (Underlying Fund) 

และ/หรือเพื่อใชช้ าระเป็นค่าธรรมเนียมการจดัการ หน้ีสินอื่นๆ ค่าธรรมเนียม และ/หรือคา่ใชจ้่าย

อื่นๆ หรืออาจน าไปจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้จ ากดัความรบัผิด (Limited Shareholder) ก็ได ้ทั้งน้ี 

เป็นไปตามดุลยพินิจของหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner)  

ทั้งน้ี กองทุนยอ่ย KSF I จะมรีะยะเวลาเขา้ลงทุนในกองทุนอา้งอิง (Underlying Fund) ภายใน 18 

เดือนนับจากวนัท่ีเรียกเงินลงทุนจากผูล้งทุน 

การเพ่ิมสถานะการลงทุนในสนิทรพัยใ์หมี้มลูค่าสูงกว่ามลูคา่ทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน 

(Leverage) 

กองทุนยอ่ย KSF I อาจท าการ leverage และ/หรือท าธุรกรรมการกูย้มื ในกรณีท่ีกองทุนอา้งอิง 

(Underlying Fund) มีการเรียกระดมทุนเป็นจ านวนเงินท่ีเกินกวา่จ านวนเงินลงทุนทั้งหมดท่ีกองทุน

ยอ่ย KSF I จะเรียกเก็บจากผูล้งทุน (Over-Commitment) หรือเพื่อช าระเงินในกรณีท่ีผูล้งทุนของ

กองทุนผิดนัดช าระเงินลงทุนท่ีตกลงกนัไว ้โดยมีมลูค่าสูงสุดไม่เกิน 150% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุนยอ่ย KSF I โดยอตัราส่วนดงักล่าวจะแบ่งเป็นมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนท่ี 100% และ

ส่วนเกิน (leverage) จากการกูย้มื (Borrowings) สูงสุดท่ี 50% ภายใตว้ธีิการค านวณแบบ 

Commitment Method และ Gross Method ตามกฎหมายของสหภาพยุโรปเก่ียวกบั Alternative 

Investment Fund Manager ลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 
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ผลกระทบทางลบที่มากท่ีสดุจากการเขา้ท าธุรกรรมการกูย้มืเงินและหรือการขายหลกัทรพัยโ์ดยมีสญัญาซ้ือคืน (Worst 

case scenario) เป็นอยา่งไร 

กองทุนยอ่ย KSF I และหรือกองทุนอา้งอิงอาจมีการท าธุรกรรมการกูย้มืเงินและหรือการขายหลกัทรพัยโ์ดยมีสญัญาซ้ือคืน

เพื่อการลงทุนได ้ ดงัน้ัน ผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสุดจากการลงทุนจะเกิดขึ้ นในกรณีท่ีกองทุนยอ่ย KSF I และหรือกองทุน

อา้งอิงไม่สามารถจ าหน่ายหลกัทรพัยไ์ดใ้นราคาท่ีตอ้งการและในระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อน ามาช าระหน้ีดงักล่าว ท าให้

กองทุนยอ่ย KSF I และหรือกองทุนอา้งอิง รวมทั้งกองทุน K-GPE19A-UI อาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมายได ้ 

 กลยทุธใ์นการบริหารการลงทุน 

มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคล่ือนไหวตามกองทุนหลกั 
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 ผูล้งทุนท่ีสามารถรบัความผันผวนของราคาของหน่วย private equity ท่ีกองทุนไปลงทุน ซ่ึงอาจปรบัตวัเพ่ิม

สูงข้ึนหรือลดลงต า่กวา่มูลค่าท่ีลงทุนและท าใหข้าดทุนได ้

 ผูล้งทุนท่ีสามารถลงทุนไดใ้นระยะยาวตั้งแต่ 7 ปีขึ้ นไป โดยคาดหวงัผลตอบแทนท่ีดีกว่าการลงทุนในตรา

สารหน้ีทัว่ไป 

 ผูล้งทุนท่ีสามารถรบัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนได ้ 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

กองทุนรวมน้ีไม่เหมาะกบัใคร 

 ผูล้งทุนท่ีเนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยูค่รบ  

 

 

 

 

 

ท าอยา่งไรหากยงัไม่เขา้ใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนรวมน้ี 

 อ่านหนังสือช้ีชวนฉบบัเต็ม  หรือสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบริษัทจดัการ  

 อยา่ลงทุนหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมน้ีดีพอ 
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ค าเตอืนที่ส  าคญั 

 กองทุนมีการลงทุนในหน่วย private equity ซ่ึงเหมาะส าหรบัการลงทุนระยะยาว (ประมาณ 7 ปี)  

 เน่ืองจากกองทุนมีการลงทุนในหน่วย private equity ซ่ึงอาจมีความเส่ียงด้านสภาพคล่องมากกว่าการลงทุนใน

สินทรพัยท่ี์มีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัย ์อีกทั้งกองทุนจะไม่รบัช าระหน้ีดว้ยหลักทรัพยอ์ื่นแทนเงิน ซ่ึงอาจท าให้

กองทุนยอ่ย KSF I ตอ้งจ าหน่ายหลักทรัพยภ์ายในระยะเวลาท่ีจ ากดัในราคาท่ีมีผูร้ับซ้ือขณะน้ัน ดงัน้ัน ผูล้งทุนอาจ

ไม่ไดร้ับเงินตน้และผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั ผูล้งทุนควรศึกษาและท าความเขา้ใจในหน่วย private equity  ก่อน

การลงทุน 

 กองทุนมีอายุโครงการ 7 ปี แต่อาจเลิกโครงการก่อน 7 ปีได ้หากหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) ใน

ฐานะเป็นผูร้บัผิดชอบต่อการบริหารจัดการของกองทุนหลกัใชดุ้ลยพินิจเลิกกองทุนหลกั และหรือกองทุนย่อย KSF I 

เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนหลกั ทั้งน้ี ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดจ้นกว่าจะเลิกโครงการ  และหาก

กองทุนหลกั กองทุนย่อย KSF I และหรือกองทุนอา้งอิง ไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นของตนเพื่อคืนเงินตน้และหรือ

จ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่กองทุน (และผูล้งทุนในล าดบัต่อมา) ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม อาจส่งผลใหผู้ล้งทุนสูญเสีย

เงินตน้และผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั 

 กองทุนหลกั กองทุนย่อย KSF I และหรือกองทุนอา้งอิง อาจไม่สามารถช าระหน้ี หรือภาระผูกพนัท่ีเกิดขึ้ นกบักองทุน

ดังกล่าวได ้เช่น ในกรณีท่ีกองทุนอา้งอิงเรียกเงินท่ีช าระแลว้คืนจากกองทุนย่อย KSF I และกองทุนย่อย KSF I ไม่

สามารถช าระคืนเงินดงักล่าวได ้อาจท าใหก้องทุนหลกั กองทุนย่อย KSF I และหรือกองทุนอา้งอิง รวมทั้งกองทุนถูก

ด าเนินคดีตามกฎหมายได ้

 ในกรณีท่ีกองทุนยอ่ย KSF I มีการตั้งเงินส ารองเพื่อการบริหารจดัการกองทุนย่อย KSF I อาทิ เพื่อการลงทุนเพิ่มเติม 

เพื่อช าระค่าใชจ้่ายหรือภาระผูกพนัต่างๆ ของกองทุน KSF I หรืออาจใชเ้พื่อวตัถุประสงคโ์ดยชอบอื่นใด การตั้งเงิน

ส ารองดังกล่าวจะมีผลกระทบกบักระแสเงินสดท่ีผูล้งทุนจะทยอยไดร้บัระหว่างอายุกองทุน อาจท าให้ผูล้งทุนไดร้บั

ผลตอบแทนต า่กว่ากรณีท่ีไม่มีการตั้งเงินส ารอง 

 กองทุนอา้งอิงอาจน าเงินท่ีพึงจ่ายใหแ้ก่กองทุนย่อย KSF I ไปลงทุนต่อ หรือเรียกคืนจ านวนเงินท่ีไดจ้่ายใหก้บักองทุน

ย่อย KSF I เพื่อน าไปลงทุนต่อ หรืออาจใชเ้พื่อวตัถุประสงคโ์ดยชอบอื่นใด ดงัน้ัน กองทุนอาจมิไดร้บัช าระคืนเงินตน้

และผลตอบแทนตามท่ีคาดหวังจากกองทุนย่อย KSF I  ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลการลงทุนและปัจจัยความเส่ียง

เพิ่มเติมในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

 กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio 

Management) ตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง และท าธุรกรรมกูย้มืหรือ repo เพื่อการลงทุน ท าใหอ้าจมีความ

เส่ียงมากกว่ากองทุนท่ีลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง จึงอาจมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งอิง

โดยตรง 

 กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถือต า่กว่าอนัดับท่ีสามารถลงทุนได ้ (non-investment grade) 

และ/หรือท่ีไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (unrated) และ/หรือหลกัทรพัยท่ี์มิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์

(Unlisted Securities) ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงสูงขึ้ นจากการไม่ไดร้บัช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย 

 เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนลงทุน อาทิ การ

เปล่ียนแปลงทางการเมืองหรือนโยบายทางการเงิน อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้รวมถึงการ

ออกมาตรการท่ีอาจส่งผลใหผู้ล้งทุนไดร้บัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน 

 กองทุนลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงดา้นอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ัดการ

กองทุน ดงัน้ัน กองทุนจึงอาจมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk)  

 บลจ.กสิกรไทยในฐานะผูจ้ดัการกองทุน ไม่ไดม้ีส่วนร่วมในการบริหารจดัการกองทุนหลกั และหรือกองทุนยอ่ย KSF I 

ทั้งน้ี การพิจารณาเขา้ลงทุนหรือถอนการลงทุนในทรัพยสิ์นใดๆ รวมทั้งการเลิกกองทุนหลัก และหรือกองทุนย่อย 

KSF I จะเป็นไปตามดุลยพินิจของหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) ซ่ึงมีความรู ้ความสามารถ และ

ความเช่ียวชาญในการลงทุน Private Equity 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 
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 แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสีย่งของกองทุนรวม 

ปัจจยัความเสีย่งที่ส  าคญั 

 

 

 

 ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (SD)  

<5% 5-10% 10-15% 15-25% >25% 

 ความเสี่ยงจากการกระจกุตวัลงทุนในผูอ้อกรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) 

การกระจุกตวัลงทุนในผูอ้อกตราสารรวม 

<10% 10-20% 20-50% 50-80% >80% 

 ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 

การป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด บางสว่น ดลุยพินิจ ไม่ป้องกนั 

 

 

ต า่ สูง 

ต า่ สูง 

ต า่ สูง 
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

 

 
 
 
 

 
 
 

รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย 3.00% 2.00% 

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน 3.00% ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียน(เขา้) 

เฉพาะในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้ง

แรก (IPO) 

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใน

อตัราเท่ากบัคา่ธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง

หรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแลว้แต่

อตัราใดจะสูงกว่า 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียน(ออก) ไม่เปิดใหส้บัเปล่ียนออกจากกองทุน 

 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ 

 

 

 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคุณจะไดร้บั  

ดงัน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน * 

 

 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย) 

ค่าธรรมเนียม 
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ค่าธรรมเนียมของ LOIM PE K Investments (กองทุนหลกั) 

- ค่าธรรมเนียมองคก์ร (Organizational Fee) : ไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ของ Capital Commitment ของกองทุนย่อย KSF I 

 

ค่าธรรมเนียมของกองทุนยอ่ย KSF I 

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) : ในช่วงระยะเวลาการลงทุนจะคิดในอตัรารอ้ยละ 0.75 ต่อปีของ Capital 

Commitment ของกองทุนยอ่ย KSF I และหลงัจากระยะเวลาการลงทุนจะคิดในอตัรารอ้ยละ 0.75 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุนยอ่ย KSF I ทั้งน้ี จะตอ้งไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 0.30 ต่อปีของ Capital Commitment โดยจะช าระใหก้บัหุน้ส่วนไม่จ ากดัความ

รบัผิด (General Partner) ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และธนัวาคม  

- ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุน (Carried Interest) : เมื่อกองทุน K-GPE19A-UI ไดร้บัผลตอบแทนท่ีคาดหวงั (Hurdle Rate) จาก

การลงทุนในกองทุนยอ่ย KSF I ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 8 ต่อปี หุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) จะไดร้บัส่วนแบ่งก าไร

ในอตัรารอ้ยละ 12.50 ของก าไรส่วนเกินทุน   

- ค่าใชจ้่ายในการจดัตั้ง ( Set-up Expenses) : ไม่เกินรอ้ยละ 1.00 ของ Capital Commitment ของกองทุนย่อย KSF I เพื่อเป็น

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นในช่วงการจดัตั้งกองทุนย่อย KSF I    

- ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น เช่น ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ ค่าธรรมเนียมการฝากทรพัยสิ์น ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ

บญัชี ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ซ่ึงอาจเกิดขึ้ นระหว่างการด าเนินการของกองทุนยอ่ย KSF I: ตามค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง 

 

การจดัสรรผลตอบแทนและการช าระเงินคืนของกองทุนยอ่ย KSF I (Distribution and Repayment Policy)  

หุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) จะเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรเงินท่ีกองทุนย่อย KSF I ไดร้บัจากกองทุนอา้งอิง 

(Underlying Fund) ใหก้ับผูถื้อหุน้จ ากัดความรับผิด (Limited Shareholder) และหุน้ส่วนไม่จ ากัดความรับผิด (General 

Partner) ตามสดัส่วน โดยเรียงล าดบัดงัน้ี 

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

รับผิดได้รับ (Cumulative Distributions) เท่ากับจ านวนเงินทั้งหมดท่ีผู ้ถือหุน้จ ากัดความรับผิด (Limited Shareholder) 

ลงทุนในกองทุนยอ่ย KSF I (Capital Commitment) 

2) เมื่อช าระเงินคืนครบตามขอ้ 1) แลว้ หากยงัมีผลตอบแทนส่วนเกิน จะจดัสรรผลตอบแทนส่วนเกินดงักล่าวใหก้บัผู ้

ถือหุน้จ ากัดความรับผิด (Limited Shareholder) จนกว่าจ านวนเงินสะสมท่ีผูถื้อหุน้จ ากัดความรับผิดไดร้ับ (Cumulative 

Distributions) เท่ากบัผลตอบแทนจากการลงทุน ("Hurdle Rate") ท่ีรอ้ยละ 8 ต่อปีโดยค านวณจากกระแสเงินสดท่ีจ่าย

ใหก้บัและไดร้บัจากกองทุนยอ่ย KSF I ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

3) เมื่อจดัสรรเงินครบตามขอ้ 2) แลว้ หากยงัมีผลตอบแทนส่วนเกิน จะจดัสรรผลตอบแทนส่วนเกินดังกล่าวใหก้ับ

หุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) จนกว่าหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) จะไดร้ับส่วนแบ่ง

ก าไรจากการลงทุน (Carried Interest) เท่ากบัรอ้ยละ 12.5 ของผลรวมของจ านวนเงินท่ีจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้จ ากดัความรบั

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

ขอ้น้ี 

4) เมื่อจดัสรรเงินครบตามขอ้ 3) แลว้ หากยงัมีผลตอบแทนส่วนเกิน จะจดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือในอตัรารอ้ยละ 12.5 

ใหก้บัหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) และในอตัรารอ้ยละ 87.5 ใหก้บัผูถื้อหุน้จ ากดัความรบัผิด (Limited 

Shareholder) (จ านวนเงินท่ีหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) ไดร้ับตามขอ้ 3) และ 4) จะเรียกรวมกนัว่า 

"ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุน (Carried Interest)") 

ทั้งน้ี หุ ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด (General Partner) อาจไม่จัดสรรเงินได้ไปยังผู ้ถือหุ ้นจ ากัดความรับผิด( Limited 

Shareholder) โดยทนัทีและอาจใชดุ้ลยพินิจในการเล่ือนการจดัสรรเงินดงักล่าวตามความเหมาะสม 

 

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลกัและกองทุนยอ่ย KSF I 
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วนัท่ี 
งวดท่ี

คืนเงิน 

กระแส

เงินสด 

(ลบ.) 

IRR 

ผูไ้ดร้บัการจดัสรร 

หมายเหตุ 
K-GPE19A-UI 

General 

Partner 

(GP) 

31/05/2019   -100       เงินลงทุนในกองทุนย่อย KSF I 

31/03/2020 1 5 -97.23% 5   กองทุน K-GPE19A-UI ไดร้บัคืนเงินตน้ 

30/06/2020 2 5 -90.50% 5   กองทุน K-GPE19A-UI ไดร้บัคืนเงินตน้ 

30/09/2020 3 5 -81.60% 5   กองทุน K-GPE19A-UI ไดร้บัคืนเงินตน้ 

31/12/2020 4 5 -72.09% 5   กองทุน K-GPE19A-UI ไดร้บัคืนเงินตน้ 

31/03/2021 5 20 -44.39% 20   กองทุน K-GPE19A-UI ไดร้บัคืนเงินตน้ 

30/06/2021 6 10 -34.01% 10   กองทุน K-GPE19A-UI ไดร้บัคืนเงินตน้ 

30/09/2021 7 20 -17.48% 20   กองทุน K-GPE19A-UI ไดร้บัคืนเงินตน้ 

31/12/2021 8 30 0.00% 30   กองทุน K-GPE19A-UI ไดร้บัคืนเงินตน้ครบ 100 ลบ. 

30/06/2022 9 10 4.54% 10 
 

กองทุน K-GPE19A-UI จะไดเ้งินจนกว่า IRR จะเท่ากบั 8% จึงจะเร่ิม

แบ่งให ้GP งวดน้ี IRR ยงัไม่เกิน 8% กองทุน K-GPE19A-UI จึงไดร้บั

เงินทั้งหมด 

31/12/2022 10 8.85 8.00% 8.85 
 

กองทุน K-GPE19A-UI จะไดเ้งินจนกว่า IRR จะเท่ากบั 8% จึงจะเร่ิม

แบ่งให ้GP งวดน้ี IRR ยงัไม่เกิน 8% กองทุน K-GPE19A-UI จึงไดร้บั

เงินทั้งหมด 

31/03/2023 11 2.5 8.88% - 2.50 งวดน้ี IRR มากกว่า 8% ดงัน้ันจะตอ้งเร่ิมแบ่งเงินให ้GP ดว้ย สดัส่วน

ท่ีแบ่ง คือ ใหก้องทุน K-GPE19A-UI  87.50% ให ้GP 12.50% 

            

 - ส าหรบังวดน้ี ถา้ค านวณท่ี IRR เท่ากบั 8% กองทุน K-GPE19A-

UI ควรจะไดร้บัเงิน 18.85 ลบ. ซ่ึงกองทุน K-GPE19A-UI ไดร้บัไป

แลว้ในงวดท่ี 9 และงวดท่ี 10 

            

 - ซ่ึงเงินท่ีกองทุน K-GPE19A-UI ไดร้บัไปแลว้ 18.85 ลบ. คิดเป็น 

87.50% ดงัน้ันส่วนของ GP ท่ี 12.50% คิดเป็นเงิน 2.69 ลบ. 

             - ดงัน้ันเงิน 2.5 ลบ.ของงวดน้ีจะเป็นของ GP ทั้งหมด 

31/05/2024 12 6.65 10.86% 5.65 1 เงินท่ีไดค้ืนตั้งแต่งวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 12 รวมเป็นเงิน 128 ลบ. คิดเป็น

เงินตน้ 100 ลบ. ส่วนแบ่งก าไร 28 ลบ. ซ่ึงจะค านวณการแบ่งเงิน 28 

ลบ.ดงัน้ี 

 - ในงวดน้ี ถา้ค านวณท่ี IRR เท่ากบั 8% กองทุน K-GPE19A-UI 

ควรจะไดร้บัเงิน 18.62 ลบ. ซ่ึงเงินจ านวนน้ีคิดเป็น 87.50% ดงัน้ัน

ส่วนของ GP ท่ี 12.50% คิดเป็นเงิน 2.66 ลบ. 

 - เมื่อแบ่งใหก้องทุน K-GPE19A-UI 18.62 ลบ. และ GP 2.66 ลบ.

แลว้ ยงัมีเงินเหลืออีก 6.72 ลบ. (28 - 18.62 - 2.66 = 6.72) ก็

จะแบ่งใหก้องทุน K-GPE19A-UI  87.50% คิดเป็นเงิน 5.88 ลบ. 

และให ้GP 12.50% คิดเป็นเงิน 0.84 ลบ. 

 - ดงัน้ัน กองทุน K-GPE19A-UI ควรจะไดร้บัส่วนแบ่งก าไรทั้งส้ิน 

24.50 ลบ. (18.62 + 5.88 = 24.50) ซ่ึงไดไ้ปแลว้จากงวดท่ี 9 

และ 10 เป็นจ านวน 18.85 ลบ. ดงัน้ันจะไดร้บัเงินอีก 5.65 ลบ. 

 - GP ควรจะไดร้บัส่วนแบ่งก าไรทั้งส้ิน 3.50 ลบ. (2.66 + 0.84 = 

3.50) ซ่ึงไดไ้ปแลว้จากงวดท่ี 11 เป็นจ านวน 2.50 ลบ. ดงัน้ันจะ

ไดร้บัเงินอีก 1 ลบ. 

สรุปเงินท่ีไดค้ืนตั้งแต่งวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 12 

 - กองทุน K-GPE19A-UI ไดเ้งินทั้งส้ิน 124.50 ลบ. (เงินตน้ 100 

ลบ. ส่วนแบ่งก าไร 24.50 ลบ.) 

 - GP ไดเ้งินส่วนแบ่งก าไรทั้งส้ิน 3.50 ลบ. 

            

            

            

            

            

 

 

ตวัอยา่งขั้นตอนการจดัสรรผลตอบแทนและการช าระเงินคืนของกองทุนยอ่ย KSF I 

ตวัเลขและขอ้มูลดงัต่อไปน้ี เป็นเพียงตัวอย่างการค านวณเพื่อประกอบการอธิบายการจดัสรรผลตอบแทนและการช าระเงินคืนกรณีท่ีกองทุนย่อย KSF I ไม่มีการตั้ง

เงินส ารองเพื่อการบริหารจดัการกองทุนย่อย KSF I ดงัน้ันจึงมิไดเ้ป็นการรบัประกนัว่า ตวัเลขในตารางเป็นผลการด าเนินงานท่ีกองทุนย่อย KSF I สามารถท าได ้

และไม่ใช่ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนไดร้บัจริง 

- กองทุน K-GPE19A-UI ลงทุนในกองทุนย่อย KSF I เป็นจ านวนเงิน 100 ลา้นบาท  

- กองทุนย่อย KSF I ทยอยจ่ายคืนเงินตน้และผลตอบแทนตลอดอายุกองทุน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 128 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

หมายเหตุ 

เงินส ารองเพื่อการบริหารจดัการกองทุนย่อย KSF I คือ เงินท่ีหุน้ส่วนไมจ่ ากดัความรบัผิด (General Partner) พิจารณากนัไวส้ าหรบัใชเ้พื่อวตัถุประสงคต่์างๆ 

เช่น เพื่อการลงทุนเพิม่เติม เพื่อช าระค่าใชจ้่ายหรือภาระผูกพนัต่างๆ ของกองทุน KSF I หรืออาจใชเ้พื่อวตัถุประสงคโ์ดยชอบอื่นใด ซ่ึงการตั้งเงินส ารอง

ดงักล่าวจะมีผลกระทบกบักระแสเงินสดท่ีผูล้งทุนจะทยอยไดร้บัระหวา่งอายุกองทุน อาจท าใหผู้ล้งทุนไดร้บัผลตอบแทนต า่กว่ากรณีท่ีไม่มีการตั้งเงินส ารองได ้
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 * ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ีจดทะเบียน 11 มิถุนายน 2562 (อาจเปล่ียนแปลงได)้ 

อายโุครงการ ประมาณ 7 ปี อยา่งไรก็ตาม กองทุนอาจเลิกโครงการก่อน 7 ปีได ้หากหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด 

(General Partner) ในฐานะเป็นผูร้บัผิดชอบต่อการบริหารจดัการของกองทุนหลกัใชดุ้ลยพินิจเลิก 

กองทุนหลกั และหรือกองทุนยอ่ย KSF I และตอ้งกระท าการเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนหลกั  

ซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน 

  

จ านวนเงินทุนของโครงการ       : 5,000 ลา้นบาท และอาจเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการไดอ้ีก

ไม่เกิน 750 ลา้นบาท  

วนัท าการซ้ือ : เสนอขายครั้งแรกวนัท่ี 30 พฤษภาคม –7 มิถุนายน 2562 ภายในเวลา 15.30 น. 

มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือ   : 1,000,000.00 บาท 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (เขา้) :  ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด

เค บริหารเงิน กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน กองทุนเปิเค ตราสารรฐัระยะสั้น กองทุนเปิดเค ตราสาร

หน้ีระยะสั้น และกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลสั เพื่อซ้ือกองทุนน้ีในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได ้

หมายเหตุ: กองทุนสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของ

ประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกา หรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซ่ึง

โดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้ง

หุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

วนัท าการขายคืน : บริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั โดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของ

บริษัทจดัการและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัครั้งสุดทา้ยเมื่อเลิกกองทุน โดยจะโอนผลตอบแทน

เขา้บญัชีเงินฝากตามท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์วใ้นวนัท่ีเปิดบญัชีกองทุน 

ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดย

อตัโนมติั (ค านวณ NAV ทุกส้ินเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม และประกาศ NAV 

ภายในวนัท าการถดัไป) 

คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยสิ์นไดท่ี้ www.kasikornasset.com 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน คุณวรียา จุลมนต ์ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส กองทุนทางเลือก 

วนัท่ีเริ่มบริหารกองทุนน้ี : 16 กนัยายน 2563 (อาจเปลี่ยนแปลงได)้ 

ขอ้มูลอ่ืนๆ 

ผลการด าเนินงานในอดีต 

 

2. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเ้ปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จดุขาย คือ 

Miscellaneous 

1. ดชันีช้ีวดั ไมม่ี เน่ืองจากกองทุนมีการบริหารจดัการท่ีมีลกัษณะเฉพาะ เพ่ือใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ี
คาดหวงัตามระยะเวลาท่ีก าหนด จึงไมจ่ าเป็นตอ้งเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนกบัตวัช้ีวดั 

http://www.kasikornasset.com/
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ผูส้นบัสนุนการขายหรือ 

รบัซ้ือคืน 

Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย 

และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนอื่นๆ (ถา้มี) 

ติดตอ่สอบถาม 

รบัหนงัสือช้ีชวน 

รอ้งเรียน 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั 

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

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์0-2673-3888  โทรสาร 0-2673-3988  

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

ธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดท่ี้ 

www.kasikornasset.com    

 

 

 

 

 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมีความ

เส่ียงจากการลงทุนซ่ึงผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัเงินลงทุนคืนเต็มจ านวน 

 ไดร้บัอนุมติัจดัตั้ง และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของส านักงาน ก.ล.ต 

 การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ได้

รบัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ี

เสนอขายน้ัน ทั้งน้ี บริษัทจดัการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ณ วนัท่ี 27 พฤษภาคม 

2562 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองวา่ขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้ง 

ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด 

http://www.kasikornasset.com/
http://www.kasikornasset.com/
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ปัจจยัความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีระบุดา้นล่างน้ี เป็นเพียงปัจจยัความเส่ียงบางส่วนของการลงทุนในหน่วย private equity ผูล้งทุนควร

ศึกษาขอ้มลูการลงทุนและปัจจยัความเส่ียงเพิ่มเติมในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมก่อนตดัสินใจลงทุนในกองทุน 

ผูส้นใจลงทุนควรศึกษา และในกรณีท่ีเหมาะสม ควรขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาวิชาชีพเกี่ยวกบัผลท่ีจะเกิดขึ้ น รวมถึงผล

ทางดา้นภาษีจากการขอซ้ือ ถือครอง แลกเปล่ียน ไถ่ถอน หรือจ าหน่ายจา่ยโอนซ่ึงหน่วยลงทุนในกองทุนหลกัและกองทุนยอ่ย 

KSF I โดยขอ้มลูทางดา้นล่างน้ีอาจไม่ครอบคลุมความเส่ียงทั้งหมดจากการลงทุนในกองทุน 

 

ทั้งน้ี ผูล้งทุนรับทราบว่ากองทุนหลักไม่รับรองว่าการใชว้ิจารณญาณของหุน้ส่วนไม่จ ากัดความรับผิด (General Partner) 

ผู ้จัดการกองทุน (Manager) หรือ ผู ้จัดการพอร์ตการลงทุน (Portfolio Manager) จะส่งผลใหก้ารลงทุนของกองทุนหลัก 

สามารถสรา้งผลก าไร อีกทั้งกองทุนไม่สามารถรบัรองว่ากองทุนหลกั จะไม่ขาดทุน โดยกองทุนหลกั อาจลงทุนในตราสารอื่น

นอกจากท่ีระบุไว ้ซ่ึงรวมถึงตราสารท่ีไม่ไดม้ีอยู่ ณ วันท่ีของหนังสือช้ีชวนฉบับน้ี แต่อยู่ภายในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และ

นโยบายการลงทุนของกองทุนยอ่ย KSF I โดยผูส้นใจลงทุนตอ้งท าการประเมินความเส่ียงจากการลงทุนในกองทุนดว้ยตนเอง 

 

ปัจจัยความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีระบุดา้นล่างน้ี โดยทัว่ไปมีผลกับการด าเนินงานทั้งของกองทุน กองทุนหลัก กองทุนย่อย KSF I 

กองทุนอา้งอิง (Underlying Fund) และผูจ้ัดการพอร์ตการลงทุน (Portfolio Manager) ของกองทุนอา้งอิงเหล่าน้ัน รวมทั้ง

หลกัทรพัยแ์ละตราสารท่ีกองทุนอา้งอิงเหล่าน้ันถือครองอยู ่อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัความเส่ียงเหล่าน้ีอาจมีผลกบักองทุนโดยตรง

ดว้ย ในกรณีท่ีกองทุนหลกัลงทุนโดยตรง ภายใตห้วัขอ้ปัจจยัความเส่ียงน้ี การกล่าวถึงกองทุนหลกัใหห้มายความรวมถึงกองทุน

ยอ่ย KSF I หรือกองทุนอา้งอิงดว้ย แลว้แต่กรณี 

 

1. ความเส่ียงโดยทัว่ไป 

1.1 ผลตอบแทนการลงทุน 

ความส าเร็จของกองทุนขึ้ นอยู่กับความสามารถของหุ ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด (General Partner) ผู ้จัดการกองทุน 

(Manager) หรือผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) ของกองทุนหลกั และกองทุนยอ่ย KSF I ในการเลือกเขา้ลงทุน

และถอนการลงทุนท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี กองทุนไม่สามารถรับประกนัว่ากองทุนหลัก หรือกองทุนย่อย KSF I จะมีการลงทุนท่ี

เหมาะสมหรือประสบความส าเร็จ 

 

ปัจจุบนั ไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง (Liquid Market) ส าหรบัการลงทุนใน Private Equity และไม่อาจคาดหมายไดว้่าจะมีการ

พฒันาตลาดดงักล่าวขึ้ นในอนาคต ดงัน้ัน หุน้ในกองทุนยอ่ย KSF I จึงอาจจะไม่สามารถโอนเปล่ียนมือไดง่้าย กองทุนในฐานะ

ผูถื้อหุน้จ ากดัความรบัผิด (Limited Shareholder) จะมีขอ้ผูกพนัต่อกองทุนย่อย KSF I เป็นระยะเวลานาน และโดยทัว่ไปจะไม่

สามารถถอนตวัจากกองทุนยอ่ย KSF I ได ้

 

การลงทุนในบริษัทท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยส์ามารถจ าหน่ายเป็นตวัเงินไดย้าก และโดยทัว่ไปจะมีความเส่ียงใน

ระดบัท่ีสูงกว่าการลงทุนในบริษัทจดทะเบียน ในกรณีท่ีกองทุนย่อย KSF I ท่ีกองทุนเขา้ลงทุนเป็นผูถื้อหุน้ส่วนน้อย การจดัหา

ความคุม้ครองอยา่งเพียงพอส าหรบัผลประโยชน์ของกองทุนยอ่ย KSF I อาจจะไม่สามารถท าได ้

 

ผูล้งทุนควรตระหนักว่าผลการด าเนินงานในอดีตไม่จ าเป็นตอ้งบ่งช้ีถึงผลการด าเนินงานในอนาคต และกองทุนไม่สามารถ

รบัรองว่ากองทุนยอ่ย KSF I ท่ีกองทุนเขา้ลงทุนจะมีผลการด าเนินงานท่ีเทียบเคียงกนั 

 

มูลค่าของกองทุนอา้งอิง (Underlying Fund) อาจมีความผนัผวน กองทุนไม่สามารถรบัรองว่าจะบรรลุวตัถุประสงคก์ารลงทุน

ของกองทุนยอ่ย KSF I หรือกองทุนยอ่ย KSF I จะคืนทุนช าระแลว้ (Contributed Capital) ทั้งหมดหรือบางส่วนใหแ้ก่กองทุนใน

ฐานะผูถื้อหุน้จ ากดัความรบัผิด (Limited Shareholder) 

 

ปัจจยัความเสี่ยงที่ส  าคญั 
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กฎระเบียบเกี่ยวกบัภาษี และการตีความกฎระเบียบเหล่าน้ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในกองทุนย่อย KSF I อาจเปล่ียนแปลงได้

ในระหว่างท่ีกองทุนถือหน่วยลงทุนของกองทุนยอ่ย KSF I 

 

การเปล่ียนแปลงในสภาวะเศรษฐกิจ เช่น การปรบัขึ้ นอตัราดอกเบ้ีย การเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน เศรษฐกิจตกต า่ และ

ภาวะตกต า่ของภาคอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในพอรต์การลงทุน อาจเกิดขึ้ นไดใ้นระหว่างท่ีกองทุนถือหน่วยลงทุนของกองทุนย่อย 

KSF I ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนอา้งอิง (Underlying Fund) และต่อกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุนในท่ีสุด 

 

ในช่วงปีแรก ๆ ของการจดัตั้งกองทุนยอ่ย KSF I มลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัจากการจ าหน่ายการลงทุน (Realization Value) อาจมี

จ านวนต า่กว่ามูลค่าเร่ิมตน้ (Initial Value) โดยอาจมีสาเหตุจากผลกระทบของค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการจดัตั้งและ

การด าเนินงาน และการท่ีกองทุนยอ่ย KSF I เพิ่งอยูใ่นระยะเร่ิมตน้ของวงจรการลงทุน การประเมินมลูค่าของกองทุนยอ่ย KSF 

I และการลงทุนของกองทุนยอ่ย KSF I จะเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีมีอยู ่ในขณะท่ีมาตรฐานดงักล่าวมุ่งท่ีจะใหข้อ้มลู

ท่ีแทจ้ริงเป็นธรรมของมูลค่าของสินทรพัยข์องกองทุนย่อย KSF I ณ เวลาใดเวลาหน่ึง แต่มูลค่าตลาดท่ีแทจ้ริงของการลงทุน

ประเภท Private Equity จะเกิดขึ้ นก็ต่อเมื่อถอนหรือจ าหน่ายการลงทุนน้ัน 

 

1.2 การลงทุนต่อเน่ืองและขอ้ผูกพนัการช าระเงินทุน 

เน่ืองจากกองทุนหลัก อาจถูกเรียกใหจ้ัดหาเงินลงทุนต่อเน่ือง ช าระเงินทุนเพิ่มเติม หรือคืนผลตอบแทนท่ีจ่ายแลว้ใหก้บั

กองทุนอา้งอิง (Underlying Fund) กองทุนจึงไม่สามารถรับรองว่ากองทุนหลัก จะมีเงินทุนเพียงพอส าหรับการด าเนินการ

ดงักล่าว ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุนได ้

 

1.3 ความรบัผิดในกรณีการคืนผลตอบแทนท่ีจ่ายแลว้ 

ในบางครั้ง หุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) ของกองทุนหลกั จะน าเงินท่ีพึงจ่ายใหแ้ก่กองทุนในฐานะผูถื้อหุน้

จ ากดัความรบัผิด (Limited Shareholder) ไปลงทุนต่อ หรือเรียกจ านวนเงินท่ีไดจ้่ายใหก้บักองทุนคืนเพื่อน าไปลงทุนต่อ หรือ

อาจใช ้(หรือเรียกคืนเพื่อใช)้ ช าระหน้ีของกองทุนหลกั หรือวตัถุประสงคโ์ดยชอบอื่นใด การเรียกคืนผลตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่

กองทุนแลว้อาจมีผลทางภาษี ผูส้นใจลงทุนควรปรึกษาท่ีปรึกษาวิชาชีพเกี่ยวกบัผลทางภาษีของการเรียกคืนน้ัน  

 

1.4 การกูย้มืเงิน 

กองทุนอา้งอิง (Underlying Fund) อาจกูย้ืมเงินตามขอ้จ ากดัท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารการจดัตั้งของกองทุนอา้งอิง โดยกองทุน

อา้งอิงอาจน าเอาวงเงินลงทุนท่ีไดร้บัหรือจะไดร้บัช าระจากผูล้งทุน (Capital Commitment) ซ่ึงรวมถึงวงเงินลงทุนท่ีไดร้บัหรือ

อาจไดร้บัจากกองทุนหลกั ไปเป็นหลกัประกนัการกูย้มืของกองทุนอา้งอิงซ่ึงผูล้งทุนดงักล่าว ในกรณีดงักล่าวหากกองทุนอา้งอิง

ผิดนัดช าระหน้ีหรือมีเหตุผิดสญัญาอื่นภายใตห้น้ีดงักล่าว (รวมถึงกรณีท่ีกองทุนอา้งอิงมีหน้ีสินลน้พน้ตวั) ผูใ้หกู้อ้าจเรียกรอ้ง

ใหผู้ล้งทุนของกองทุนอา้งอิงรวมถึงกองทุนหลกั ช าระเงินลงทุนท่ียงัไม่ไดช้ าระ (Unfunded Commitments) ทั้งหมด เพื่อการ

ช าระคืนหน้ีของกองทุนอา้งอิงได ้โดยในกรณีดงักล่าวหากผูล้งทุนในกองทุนอา้งอิงบางรายไม่ช าระเงินลงทุนตามวงเงินลงทุน

ของตน อาจท าใหผู้ล้งทุนรายอื่น ๆ รวมถึงกองทุนหลกั ตอ้งรบัภาระในหน้ีน้ันสูงเกินสดัส่วนท่ีควรจะเป็น ซ่ึงจะส่งผลกระทบ

ในทางลบต่อกองทุนท าใหเ้กิดการขาดทุนได ้ 

 

1.5 การเรียกระดมทุน 

หากกองทุนในฐานะผูถื้อหุน้จ ากดัความรบัผิด (Limited Shareholder) ไมป่ฏบิติัตามการเรียกระดมทุนของกองทุนหลกั จะถือ

เป็นกรณีท่ีผูถื้อหุน้จ ากดัความรบัผิดผิดสญัญา และจะถูกลงโทษตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลงการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หก้บับุคคล

ในวงจ ากดั (Private Placement Memorandum) ท่ีกองทุนไดเ้ขา้ท ากบักองทุนหลกั 

 

1.6 การเขา้ลงทุนหรือตกลงจะเขา้ลงทุนเป็นจ านวนท่ีเกินฐานวงเงินลงทุนท่ีจะเรียกเก็บจากผูล้งทุนของกองทุนยอ่ย KSF I 

การเขา้ลงทุนหรือตกลงจะเขา้ลงทุนเป็นจ านวนท่ีเกินฐานวงเงินลงทุนท่ีจะเรียกเก็บจากผูล้งทุนของกองทุนย่อย KSF I (Over-

Commitment) จะก่อใหเ้กิดความเส่ียงท่ีกองทุนย่อย KSF I ท่ีกองทุนเขา้ลงทุนน้ันไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีคา้งอยู่

ได ้โดยผูจ้ดัการพอร์ตการลงทุน (Portfolio Manager) ของกองทุนหลักไดท้ าการศึกษาแลว้ และมีความเห็นว่ากองทุนย่อย 

KSF I อาจเขา้ลงทุนหรือตกลงเขา้ลงทุนเกินกว่าฐานวงเงินลงทุนท่ีจะเรียกจากผูล้งทุนของกองทุนยอ่ย KSF I ไม่เกินรอ้ยละ 25 
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ของฐานวงเงินลงทุนท่ีกองทุนย่อยจะเรียกจากผูล้งทุน ดงัน้ัน การท่ีกองทุนเขา้ลงทุนในกองทุนย่อย KSF I จึงส่งผลใหก้องทุน

ตอ้งรับความเส่ียงในการเขา้ลงทุนหรือตกลงจะเขา้ลงทุนเป็นจ านวนท่ีเกินฐานวงเงินลงทุนท่ีจะเรียกเก็บจากผูล้งทุนของ

กองทุนย่อย KSF I ในอตัรารอ้ยละ 25 เช่นกนั นอกจากน้ี กองทุนย่อย KSF I ท่ีกองทุนเขา้ลงทุนยงัสามารถกูย้ืมเงินส าหรับ

จ านวนเงินส่วนท่ีขาดหากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวขึ้ น ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกองทุนอนัท าใหค้วามเส่ียงของกองทุน

เพิ่มขึ้ น  

 

1.7 ความเส่ียงเกี่ยวกบัการลงทุนประเภท Private Equity 

กองทุนหลกัซ่ึงกองทุนเขา้ลงทุนอาจมีความเส่ียงหลายประการท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในทรพัยสิ์นหรือหลกัทรพัยข์องบริษัท

ต่าง ๆ ท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย ์กองทุนหลักแข่งขนักบันิติบุคคลอื่น ๆ หลายแห่งเพื่อใหไ้ดพ้อร์ตการลงทุนท่ี

น่าสนใจ และหากกองทุนหลกัไม่ประสบความส าเร็จอาจส่งผลใหผ้ลก าไรของกองทุนลดลง นอกจากน้ี เน่ืองจากลกัษณะของ

โครงการลงทุนของกองทุนหลกั ท่ีกองทุนเขา้ลงทุน กองทุนจึงอาจมีความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในบริษัทซ่ึงอยู่

ในระยะเร่ิมตน้ บริษัทเหล่าน้ีอาจรบัภาระของภาวะในทางลบของธุรกิจและเศรษฐกิจไดน้้อยกว่าบริษัทท่ีมีขนาดใหญ่กว่าและ

ก่อตั้งมานานกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทท่ีอยู่ในระยะเร่ิมตน้อาจขาดประสบการณ์หรือความรูค้วามสามารถในดา้นการ

บริหารจดัการ และความสามารถท่ีจะเขา้ถึงช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องตน ขาดความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์

และมีเงินทุนไม่เพียงพอส าหรบัค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน การวิจยัและการพฒันา อีกทั้งเทคโนโลยขีองบริษัทเหล่าน้ันอาจยงั

ไม่ไดร้ับการทดสอบ และอาจลา้สมยัเร็วเน่ืองจากการพฒันาเทคโนโลยีท่ีใหม่กว่า (Newer Disruptive Technologies) ปัจจยั

เหล่าน้ีท าใหผู้อ้อกหลกัทรพัยใ์นระยะเร่ิมตน้มีแนวโน้มท่ีจะลม้เหลวในดา้นการด าเนินงานและการเงิน ซ่ึงมีผลในทางลบต่อ

ความอยู่รอดของผูอ้อกหลกัทรพัยท์ั้งในระยะสั้นและระยะยาวมากกว่าผูป้ระกอบการรายอื่นในธุรกิจเดียวกนั บริษัทเหล่าน้ัน

อาจไม่มีประวติัการด าเนินงานท่ีสรา้งผลก าไร หรืออาจมีประวติัการด าเนินงานท่ีสรา้งผลก าไรอย่างจ ากดั และอาจมีความผนั

ผวนสูงในดา้นรายได ้ค่าใชจ้่ายและผลก าไร และอาจพึ่งพาการบริหารจดัการโดยบุคลากรหลกัเพียงคนเดียวหรือไม่กี่คน อีกทั้ง

อาจมีความอ่อนไหวต่อความสูญเสีย และความเส่ียงต่อการลม้ละลายท่ีสูงกว่า ความสามารถท่ีจะแปลงการลงทุนประเภท 

Private Equity เป็นเงินทุนอาจขึ้ นอยู่กบัความส าเร็จของการถอนตวัจากการลงทุน นอกจากน้ี ความส าเร็จของการถอนตวัจาก

การลงทุนอาจขึ้ นอยู่กบัการขาย การควบรวมกิจการ การเสนอขายหลกัทรพัยต่์อประชาชนครั้งแรก หรือธุรกรรมในท านอง

เดียวกนั ในกรณีท่ีมีการถือครองส่วนไดเ้สียท่ีมีอ านาจควบคุม (Controlling Interest) หรือส่วนไดเ้สียท่ีมีนัยส าคญั (Significant 

Stake) ในแต่ละทรพัยสิ์นหรือบริษัทท่ีเขา้ลงทุน (Portfolio Company) เน่ืองจากทรพัยสิ์นเหล่าน้ัน หรือหลกัทรพัยข์องบริษัท

เหล่าน้ันไม่ไดม้ีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัย ์กองทุนไม่สามารถรบัรองว่ากองทุนหลกั ท่ีกองทุนเขา้ลงทุนจะสามารถถอนตวั

จากการลงทุนไดส้ าเร็จในเวลาหรือราคาท่ีตอ้งการ และการถอนตัวจากการลงทุนในทรัพยสิ์นหรือหลักทรัพยด์ังกล่าวอาจ

เป็นไปไดย้าก มีความล่าชา้อยา่งมาก หรือเป็นการพน้วิสยั 

 

2. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

กองทุนเพื่อการลงทุนบางกองทุนซ่ึงนิติบุคคลของกลุ่ม Lombard Odier ใหก้ารส่งเสริม บริหารจดัการ และ/หรือใหค้ าปรึกษา

อยูอ่าจไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ถึงขอ้มลู (รวมถึงขอ้มลูท่ีเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของกองทุนหลกั และกองทุนยอ่ย KSF I) โดยไม่

มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม และขอ้มลูดงักล่าวอาจถูกน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของลูกคา้รายอื่น ๆ ของผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน 

(Portfolio Manager) หรือนิติบุคคลอื่นใดในกลุ่ม Lombard Odier ซ่ึงในบางครั้ง (ภายใตก้ฎหมายท่ีใชบ้งัคบั) ผูจ้ดัการพอรต์

การลงทุนอาจจะพยายามท าการซ้ือการลงทุนจาก (หรือขายการลงทุนแก่) กองทุนหลกั พรอ้มกนักบัท าการขายการลงทุน

เดียวกนัใหแ้ก่ (หรือซ้ือการลงทุนเดียวกนัน้ันจาก) นิติบุคคลท่ีคลา้ยคลึงกนั รวมถึงกองทุนอื่น ๆ ท่ีผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน

ท าหน้าท่ีเป็นผูจ้ดัการทรพัยสิ์น ไม่ว่าในปัจจุบนัหรือในอนาคต หรือเพื่อลูกคา้หรือบริษัทในเครือต่าง ๆ ของผูจ้ดัการพอรต์การ

ลงทุน 
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 ความเสี่ยงจากความผนัผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)  
ความเส่ียงท่ีมลูค่าของหลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนจะเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้ นหรือลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะ

เศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) 

ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผนัผวนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรพัย์

สูง 

 

 ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) หมายถึง  

การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนมีผลกระทบต่อมลูคา่ของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงินดอลลาร์

ในช่วงท่ีเงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงท่ีบาทแขง็ กองทุนรวมจะไดเ้งินบาทกลบัมานอ้ยลง ในทางกลบักนัหากกองทุน

รวมลงทุนในช่วงท่ีบาทแขง็และขายท าก าไรในช่วงท่ีบาทอ่อนก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึ้ นกว่าเดิมดว้ยเช่นกนั ดงัน้ัน การ

ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารความเส่ียงดงักล่าว ซ่ึงท าไดด้งัต่อไปน้ี 

- ป้องกนัความเส่ียงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูล้งทุนไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  

- ป้องกนัความเสี่ยงบางสว่น โดยตอ้งระบุสดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงไวอ้ย่างชดัเจน : ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียน  

- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

เน่ืองจากการป้องกนัความเส่ียงขึ้ นอยู่กบัดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกนัความเส่ียง

หรือไม่  

- ไม่ป้องกนัความเสี่ยงเลย : ผูล้งทุนมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายความเสี่ยง  



หนังสือยินยอมรบัทราบความเสี่ยงจากการลงทุน 

 

ขา้พเจา้ไดร้บัทราบและมีความเขา้ใจเกี่ยวกบัลกัษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสี่ยง และ

ผลตอบแทนที่เกี่ยวขอ้งกบัหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้  19A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 

(K-GPE19A-UI) เป็นอยา่งดีแลว้วา่  

 

1. กองทุน K-GPE19A-UI มีการลงทุนแบบไมจ่าํกดัอตัราส่วนในหน่วย private equity ท่ีลงทุนในบริษัทท่ีไมไ่ดจ้ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ จึงจดัเป็นกองทุนท่ีมีความเส่ียงสูงหรือซบัซอ้น ซ่ึงมีความแตกต่างและความเส่ียงมากกวา่

กองทุนทัว่ไป อีกทั้งหน่วย private equity เป็นหลกัทรพัยท่ี์มีสภาพคล่องตํา่และมีราคาผนัผวน ผูล้งทุนอาจสูญเสีย

เงินตน้และหรือไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามที่คาดหวงั กองทุนน้ีจึงเหมาะกบัผูล้งทุนท่ีมีความเขา้ใจในหลกัทรพัย์

ประเภทน้ีเป็นอยา่งดี และสามารถรบัผลขาดทุนระดบัสูงไดเ้ท่าน้ัน 

2. กองทุน K-GPE19A-UI มีอายุโครงการ 7 ปี แต่อาจเลิกโครงการก่อน 7 ปีได ้ หากหุน้ส่วนไมจ่าํกดัความรบัผิด 

(General Partner) ในฐานะผูบ้ริหารจดัการของกองทุนหลกัใชดุ้ลยพินิจเลิกกองทุนหลกั และหรือกองทุนย่อย KSF I เพ่ือ

ประโยชน์สงูสุดของกองทุนหลกั และเน่ืองจากกองทุน K-GPE19A-UI จะไมร่บัชาํระหน้ีดว้ยหลกัทรพัยอ่ื์นแทนเงิน อาจ

ทาํใหก้องทุนยอ่ย KSF I และหรือกองทุนอา้งอิง ตอ้งจาํหน่ายหลกัทรพัยภ์ายในระยะเวลาท่ีจาํกดัในราคาท่ีมีผูร้บัซ้ือ

ขณะน้ัน หรือไม่สามารถจาํหน่ายหลกัทรพัยไ์ดภ้ายในอายุโครงการ เพ่ือนําเงินมาชาํระใหก้บักองทุน K-GPE19A-UI ผู้

ลงทุนอาจสญูเสียเงินตน้และหรือไมไ่ดร้บัผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั อยา่งไรก็ตาม ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วย

ลงทุนก่อนเลิกโครงการได ้

 



3. ในกรณีท่ีกองทุนย่อย KSF I มีการตั้งเงินสาํรองเพ่ือการบริหารจดัการกองทุนย่อย KSF I อาทิ เพ่ือการลงทุนเพ่ิมเติม 

เพ่ือชาํระค่าใชจ้่ายหรือภาระผูกพนัต่างๆ การตั้งเงินสาํรองดงักล่าวจะมีผลกระทบกบักระแสเงินสดท่ีผูล้งทุนจะทยอย

ไดร้บัระหวา่งอายุกองทุน อาจทาํใหผู้ล้งทุนไดร้บัผลตอบแทนตํา่กว่ากรณีที่ไม่มีการตั้งเงินสาํรอง อีกทั้งหากจาํนวน

เงินสาํรองดงักล่าวไมเ่พียงพอต่อการชาํระค่าใชจ้่ายหรือภาระผูกพนัต่างๆ อาจทาํใหก้องทุนหลกั กองทุนยอ่ย KSF I 

กองทุนอา้งอิง และหรือกองทุน K-GPE19A-UI ถูกดาํเนินคดีตามกฎหมายได ้

4. บลจ.กสิกรไทยในฐานะผูจ้ดัการกองทุน K-GPE19A-UI ไมไ่ดมี้ส่วนร่วมในการบริหารจดัการกองทุนหลกั และหรือ

กองทุนยอ่ย KSF I ทั้งน้ี การพิจารณาเขา้ลงทุนหรือถอนการลงทุนในทรพัยสิ์นใดๆ รวมทั้งการเลิกกองทุนหลกั และหรือ

กองทุนยอ่ย KSF I จะเป็นไปตามดุลยพินิจของหุน้ส่วนไมจ่าํกดัความรบัผิด (General Partner) ซ่ึงมีความรู ้

ความสามารถ และความเช่ียวชาญในการลงทุน Private Equity อยา่งไรก็ตาม กองทุน K-GPE19A-UI ไม่สามารถ

รบัประกนัว่ากองทุนหลกั หรือกองทุนยอ่ย KSF I จะมีการลงทุนท่ีเหมาะสมหรือประสบความสาํเร็จ 

ขา้พเจา้รบัทราบว่าขอ้มลูท่ีปรากฏในเอกสารน้ี เป็นขอ้มลูเบ้ืองตน้เก่ียวกบัความเส่ียง โดยขา้พเจา้ไดศึ้กษาขอ้มลู

ของการลงทุนในกองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้  19A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย (K-GPE19A-UI) รวมถึง

ความเส่ียง และคาํเตือนในการลงทุน ซ่ึงปรากฏอยูใ่นหนังสือช้ีชวน ท่ีขา้พเจา้ไดร้บัทราบไปก่อนหนา้น้ีเป็นอยา่งดีแลว้ 

และขา้พเจา้ตกลงยินยอมท่ีจะผูกพนัตนเองตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีปรากฏในหนังสือช้ีชวนของบริษัทจดัการทุก

ประการ 

**ในกรณีที่เหมาะสม ผูล้งทุนควรขอคาํปรึกษาจากที่ปรึกษาวิชาชีพเก่ียวกบัผลที่จะเกิดข้ึน** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ลงช่ือ......................................................................................... (ผูล้งทุน) 

วนัท่ี........................................................................................... 

- สาํหรบัผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน- 

 

 

ขา้พเจา้ ……………………………………………………………………………… เลขท่ีบญัชีกองทุน ………………………..…………………………………ขอรบัรองวา่

ขา้พเจา้มีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
 

ขา้พเจา้ เป็นผูท่ี้มีเงินเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

A. กรณีนิติบุคคล มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

 มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต่ 200 ลา้นบาทข้ึนไป 

 มีเงินลงทุนในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต่ 40 

ลา้นบาทข้ึนไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 80 ลา้นบาทข้ึนไป ทั้งน้ี ให้

พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ 
 

B. กรณีบุคคลธรรมดาซ่ึงนับรวมกบัคู่สมรสแลว้ มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

 มีสินทรพัยสุ์ทธิ (สินทรพัยห์กัดว้ยหน้ีสิน) ตั้งแต่ 70 ลา้นบาทข้ึนไป ทั้งน้ีสินทรพัยด์งักล่าวไมนั่บรวมมลูค่า

อสงัหาริมทรพัย ์ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยัประจาํ 

 มีรายไดต่้อปีตั้งแต่ 10 ลา้นบาทข้ึนไป หรือในกรณีท่ีไมนั่บรวมกบัคู่สมรสแลว้มีรายไดต่้อปีตั้งแต่ 7 ลา้นบาทข้ึนไป 

 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัย ์(หุน้ หุน้กู ้ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัร ตัว๋เงิน หน่วยลงทุน และใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซ้ือหลกัทรพัยด์งักล่าว) หรือสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ตั้งแต่ 25 ลา้นบาทข้ึนไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลว้มี

เงินลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 50 ลา้นบาทข้ึนไป 



หนังสือยินยอมรบัทราบความเสี่ยงจากการลงทุน 

 

ขา้พเจา้ไดร้บัทราบและมีความเขา้ใจเกี่ยวกบัลกัษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสี่ยง และ

ผลตอบแทนที่เกี่ยวขอ้งกบัหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้  19A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 

(K-GPE19A-UI) เป็นอยา่งดีแลว้วา่  

 

1. กองทุน K-GPE19A-UI มีการลงทุนแบบไมจ่าํกดัอตัราส่วนในหน่วย private equity ท่ีลงทุนในบริษัทท่ีไมไ่ดจ้ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ จึงจดัเป็นกองทุนท่ีมีความเส่ียงสูงหรือซบัซอ้น ซ่ึงมีความแตกต่างและความเส่ียงมากกวา่

กองทุนทัว่ไป อีกทั้งหน่วย private equity เป็นหลกัทรพัยท่ี์มีสภาพคล่องตํา่และมีราคาผนัผวน ผูล้งทุนอาจสูญเสีย

เงินตน้และหรือไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามที่คาดหวงั กองทุนน้ีจึงเหมาะกบัผูล้งทุนท่ีมีความเขา้ใจในหลกัทรพัย์

ประเภทน้ีเป็นอยา่งดี และสามารถรบัผลขาดทุนระดบัสูงไดเ้ท่าน้ัน 

2. กองทุน K-GPE19A-UI มีอายุโครงการ 7 ปี แต่อาจเลิกโครงการก่อน 7 ปีได ้ หากหุน้ส่วนไมจ่าํกดัความรบัผิด 

(General Partner) ในฐานะผูบ้ริหารจดัการของกองทุนหลกัใชดุ้ลยพินิจเลิกกองทุนหลกั และหรือกองทุนย่อย KSF I เพ่ือ

ประโยชน์สงูสุดของกองทุนหลกั และเน่ืองจากกองทุน K-GPE19A-UI จะไมร่บัชาํระหน้ีดว้ยหลกัทรพัยอ่ื์นแทนเงิน อาจ

ทาํใหก้องทุนยอ่ย KSF I และหรือกองทุนอา้งอิง ตอ้งจาํหน่ายหลกัทรพัยภ์ายในระยะเวลาท่ีจาํกดัในราคาท่ีมีผูร้บัซ้ือ

ขณะน้ัน หรือไม่สามารถจาํหน่ายหลกัทรพัยไ์ดภ้ายในอายุโครงการ เพ่ือนําเงินมาชาํระใหก้บักองทุน K-GPE19A-UI ผู้

ลงทุนอาจสญูเสียเงินตน้และหรือไมไ่ดร้บัผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั อยา่งไรก็ตาม ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วย

ลงทุนก่อนเลิกโครงการได ้

 



3. ในกรณีท่ีกองทุนย่อย KSF I มีการตั้งเงินสาํรองเพ่ือการบริหารจดัการกองทุนย่อย KSF I อาทิ เพ่ือการลงทุนเพ่ิมเติม 

เพ่ือชาํระค่าใชจ้่ายหรือภาระผูกพนัต่างๆ การตั้งเงินสาํรองดงักล่าวจะมีผลกระทบกบักระแสเงินสดท่ีผูล้งทุนจะทยอย

ไดร้บัระหวา่งอายุกองทุน อาจทาํใหผู้ล้งทุนไดร้บัผลตอบแทนตํา่กว่ากรณีที่ไม่มีการตั้งเงินสาํรอง อีกทั้งหากจาํนวน

เงินสาํรองดงักล่าวไมเ่พียงพอต่อการชาํระค่าใชจ้่ายหรือภาระผูกพนัต่างๆ อาจทาํใหก้องทุนหลกั กองทุนยอ่ย KSF I 

กองทุนอา้งอิง และหรือกองทุน K-GPE19A-UI ถูกดาํเนินคดีตามกฎหมายได ้

4. บลจ.กสิกรไทยในฐานะผูจ้ดัการกองทุน K-GPE19A-UI ไมไ่ดมี้ส่วนร่วมในการบริหารจดัการกองทุนหลกั และหรือ

กองทุนยอ่ย KSF I ทั้งน้ี การพิจารณาเขา้ลงทุนหรือถอนการลงทุนในทรพัยสิ์นใดๆ รวมทั้งการเลิกกองทุนหลกั และหรือ

กองทุนยอ่ย KSF I จะเป็นไปตามดุลยพินิจของหุน้ส่วนไมจ่าํกดัความรบัผิด (General Partner) ซ่ึงมีความรู ้

ความสามารถ และความเช่ียวชาญในการลงทุน Private Equity อยา่งไรก็ตาม กองทุนไมส่ามารถรบัประกนัวา่กองทุน

หลกั หรือกองทุนย่อย KSF I จะมีการลงทุนท่ีเหมาะสมหรือประสบความสาํเร็จ 

ขา้พเจา้รบัทราบว่าขอ้มลูท่ีปรากฏในเอกสารน้ี เป็นขอ้มลูเบ้ืองตน้เก่ียวกบัความเส่ียง โดยขา้พเจา้ไดศึ้กษาขอ้มลู

ของการลงทุนในกองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้  19A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย (K-GPE19A-UI) รวมถึง

ความเส่ียง และคาํเตือนในการลงทุน ซ่ึงปรากฏอยูใ่นหนังสือช้ีชวน ท่ีขา้พเจา้ไดร้บัทราบไปก่อนหนา้น้ีเป็นอยา่งดีแลว้ 

และขา้พเจา้ตกลงยินยอมท่ีจะผูกพนัตนเองตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีปรากฏในหนังสือช้ีชวนของบริษัทจดัการทุก

ประการ 

**ในกรณีที่เหมาะสม ผูล้งทุนควรขอคาํปรึกษาจากที่ปรึกษาวิชาชีพเก่ียวกบัผลที่จะเกิดข้ึน** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ลงช่ือ......................................................................................... (ผูล้งทุน) 

วนัท่ี................................................................................. 

- สาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุน- 

 

ขา้พเจา้ ……………………………………………………………………………… เลขท่ีบญัชีกองทุน ………………………..…………………………………ขอรบัรองวา่

ขา้พเจา้มีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
 

ขา้พเจา้ เป็นผูท่ี้มีเงินเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

A. กรณีนิติบุคคล มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

 มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต่ 200 ลา้นบาทข้ึนไป 

 มีเงินลงทุนในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต่ 40 

ลา้นบาทข้ึนไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 80 ลา้นบาทข้ึนไป ทั้งน้ี ให้

พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ 
 

B. กรณีบุคคลธรรมดาซ่ึงนับรวมกบัคู่สมรสแลว้ มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

 มีสินทรพัยสุ์ทธิ (สินทรพัยห์กัดว้ยหน้ีสิน) ตั้งแต่ 70 ลา้นบาทข้ึนไป ทั้งน้ีสินทรพัยด์งักล่าวไมนั่บรวมมลูค่า

อสงัหาริมทรพัย ์ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยัประจาํ 

 มีรายไดต่้อปีตั้งแต่ 10 ลา้นบาทข้ึนไป หรือในกรณีท่ีไมนั่บรวมกบัคู่สมรสแลว้มีรายไดต่้อปีตั้งแต่ 7 ลา้นบาทข้ึนไป 

 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัย ์(หุน้ หุน้กู ้ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัร ตัว๋เงิน หน่วยลงทุน และใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซ้ือหลกัทรพัยด์งักล่าว) หรือสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ตั้งแต่ 25 ลา้นบาทข้ึนไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลว้มี

เงินลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 50 ลา้นบาทข้ึนไป 




