
กองทุนรวมสำหรับผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญพิเศษ หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ
Factsheet

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซอน ขอมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2565

กองทุนเปดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 22B หามขายผูลงทุนรายยอย

K-GPE22B-UI
ประเภทกองทุนรวม / กลุมกองทุนรวม

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

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

• ลงทุนในกองทุน LOIM PE K Investments – KSF II (กองทุนยอย) ซึ่งเปนกองทุนยอยของ LOIM PE K Investments
(กองทุนหลัก) มีนโยบายลงทุนใน Private Equity ผานการลงทุนในหนวย Private Equity รวมถึงลงทุนโดยตรงในบริษัท
เอกชนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และ/หรือลงทุนผานนิติบุคคลเฉพาะกิจ

• กองทุนและกองทุนยอยอาจมีการลงทุนหรือการทำธุรกรรมดังนี้ 1) สัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทุน และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงเฉพาะสวนที่มีลักษณะเปนสัญญาซื้อขายลวงหนาไมเกิน 100% ของ
NAV ซึ่งกองทุนยอยจะไมลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา 2) กูยืมเงินหรือทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อการลงทุนไม
เกิน 50% ของ NAV 3) ลงทุนในหนวย Private Equity ไมเกิน 100% ของ NAV
• ไมทำธุรกรรม Short sale

• อาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันไดโดยไมจำกัดอัตราสวน
• 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 Equity

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 26 ต.ค. 65 (อาจเปลี่ยนแปลงได)

นโยบายการจายเงินปนผล ไมมี

อายุกองทุน ประมาณ 9 ป

ผูจัดการกองทุนรวม
น.ส. วีรยา จุลมนต (ตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน)

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-GPE22B-UI.pdf&DocType=1


การซื้อหนวยลงทุน
วันทำการซื้อ : 3 - 21 ตุลาคม 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
• หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลาย
ทาง) บริษัทจัดการจะไมคิดคาธรรมเนียมการจัดการซ้ำซอนกับกองทุนปลายทาง รวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุน
ในหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวซ้ำซอน
ดวยเชนกัน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเนียม สูงสุดไมเกิน เก็บจริง

การขาย 3.00

การรับซื้อคืน 3.00 ยกเวน

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา 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%

• หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลาย
ทาง) บริษัทจัดการจะไมคิดคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนซ้ำซอนกับกองทุนปลายทาง โดยกองทุนปลาย
ทางจะยกเวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหกับกองทุนตนทาง รวมถึงกรณีที่กองทุนปลาย
ทางอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมดัง
กลาวซ้ำซอนดวยเชนกัน

• บริษัทจัดการจะคิดคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเขาในอัตราเทากับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน
ตนทางหรือคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนของกองทุนปลายทางแลวแตอัตราใดจะสูงกวา

ขอมูลเชิงสถิติ 

Maximum Drawdown 

Recovering Period

FX Hedging

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน

K-GPE22B-UI

N/A

N/A

N/A

N/A

ดูหมายเหตุ



K-GPE22B-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


ขอมูลอ่ืนเพ่ิมเติม 

 

* กองทุนยอยจะเรียกระดมทุน (Capital Call) คร้ังแรกภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทุน K-GPE22B-UI  

** กองทุนยอยมีระยะเวลาเขาลงทุน (Investment Period) ในกองทุนอางอิงภายใน 4 ป นับจากวันท่ีหุนสวนไมจํากัดความรับผิด (General 

Partner) ออกหุนราคาเร่ิมตนใหแกนักลงทุนท่ีลงทุนในกองทุนยอย (วัน Closing) โดยท่ีหุนสวนไมจํากัดความรับผิด (General Partner) อาจ

ขยายระยะเวลาดังกลาวไดอีกไมเกิน 1 ป 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน  

กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหนวย Private Equity ตางประเทศ โดยไมจํากัดอัตราสวน ผานการลงทุนในกองทุน LOIM PE K Investments – KSF II 

(“กองทุนยอย”) ท่ีมีนโยบายลงทุนในสินทรัพยประเภท Private Equity ผานการลงทุนในหนวย Private Equity รวมถึงการลงทุนโดยตรงใน

บริษัทเอกชนท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Private Companies) และ/หรือลงทุนผานนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicles) (ซึ่ง

รวมเรียกวา “กองทุนอางอิง” (Underlying Funds)) 

 

กองทุน LOIM PE K Investments – KSF II เปนกองทุนยอย (Compartment) ของ LOIM PE K Investments (“กองทุนหลัก”) ท่ีจัดตั้งข้ึนภายใต

กฎหมายของประเทศลักเซมเบิรก (Luxembourg) เปน Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) ในรูปแบบ Corporate Partnership 

Limited by Shares และอยูภายใตการบริหารจัดการของ Lombard Odier Funds (Europe) S.A. ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดย Lombard Odier 

Investment Managers Private Equity ในฐานะหุนสวนไมจํากัดความรับผิด (General Partner) ใหบริหารจัดการกองทุนหลักในฐานะผูจัดการ 

(Manager) โดยท่ีกองทุนหลักและกองทุนยอยมีสถานะทางกฎหมายเปนนิติบุคคลเดยีวกัน (เรียกรวมวา “กองทุน LOIM”) ซึ่งกองทุนจะลงทุนในกองทุน 

LOIM ในฐานะผูถือหุนจํากัดความรับผิด (Limited Shareholder) มีมูลคาข้ันต่ําในการลงทุน (Minimum Commitment) ไมนอยกวา 15 ลานเหรียญ

ดอลลารสหรัฐฯ โดยกองทุนยอยมีอายุกองทุนประมาณ 7 ป และอาจถูกขยายไดอีกไมเกิน 2 ป 

 



 
 

กองทุน LOIM แบงหุนเปนสองประเภทดังน้ี  

(1) ผูถือหุนท่ีมีอํานาจบริหารจัดการ (Management Shares) ซึ่งโดยผลของกฎหมาย จะตองรับผิดในหน้ีใดๆ ท่ีไมสามารถชําระไดจากสินทรัพยของ

กองทุน LOIM โดย Lombard Odier Investment Managers Private Equity จะมีสถานะเปนผูถือหุนท่ีมีอํานาจบริหารจัดการของกองทุน LOIM 

ตอไปน้ีจะเรียกวา “หุนสวนไมจํากัดความรับผิด” (General Partner) ซึ่งตองกระทําการเพ่ือประโยชนสูงสุดของกองทุน LOIM 

(2) ผูถือหุนสามัญ (Ordinary Shares) มีความรับผิดจํากัดเพียงจํานวนเงินท่ีลงทุนในกองทุน LOIM ตอไปน้ีจะเรียกวา “ผูถือหุนจํากัดความรับผิด” 

(Limited Shareholder) โดยกองทุนจะมีสถานะเปนหน่ึงในผูถือหุนจํากัดความรับผิด (Limited Shareholder) ของกองทุน LOIM  

(หุนท่ีมีอํานาจบริหารจัดการและหุนสามัญตอไปน้ีจะเรียกรวมกันวา “หุน”)  

 

สวนท่ีเหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารหน้ี หนวย CIS หนวย property หนวย infra และหรือเงินฝากในสถาบัน

การเงินท้ังในและตางประเทศ ท้ังท่ีมีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได (Investment Grade) และหรือต่ํากวาอันดับท่ีสามารถลงทุน

ได (Non-Investment Grade) และหรือท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Unrated) โดยไมจํากัดอัตราสวน รวมท้ังอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่ง

หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือเห็นชอบใหกองทุนลงทุนได  

 

ท้ังน้ี กองทุนจะทยอยลงทุนในกองทุนยอย ตามท่ีกองทุนยอยมีการเรียกระดมทุน (Capital Call) ตามระยะเวลาและจํานวนท่ีกองทุนยอยกําหนด ซึ่ง

กองทุนยอยจะเรียกระดมทุนครั้งแรกภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทุน K-GPE22B-UI โดยกองทุนยอยมีระยะเวลาเขาลงทุน (Investment 

Period) ในกองทุนอางอิงภายใน 4 ป นับจากวันท่ีหุนสวนไมจํากัดความรับผิด (General Partner) ออกหุนราคาเริ่มตนใหแกนักลงทุนท่ีลงทุนในกองทุน

ยอย (วัน Closing) โดยท่ีหุนสวนไมจํากัดความรับผิด (General Partner) อาจขยายระยะเวลาดังกลาวไดอีกไมเกิน 1 ป และการจัดสรรการลงทุนใน

ระหวางรอการเรียกระดมทุน (Capital Call) จากกองทุนยอยจะเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน เพ่ือใหสอดคลองกับกําหนดการเรียกระดมทุน 

(Capital Call) จากกองทุนยอย อยางไรก็ตาม การท่ีกองทุนมีการทยอยลงทุนในกองทุนยอย อาจทําใหมีบางชวงเวลาท่ีอัตราสวนการลงทุนในกองทุน

ยอยไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนดสําหรับกองทุนรวมฟดเดอรได 

 

ลักษณะสําคัญของกองทุน LOIM PE K Investments – KSF II (กองทุนยอย) 

ช่ือกองทุนหลัก LOIM PE K Investments 

ช่ือกองทุนยอย LOIM PE K Investments – KSF II 

Manager Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 

Portfolio Manager Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA 

วัตถุประสงคการลงทุน

และนโยบายการลงทุน 

กองทุนยอยมีวัตถุประสงคสรางผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนในสินทรัพยประเภท Private Equity ผานการ

ลงทุนในหนวย Private Equity รวมถึงการลงทุนโดยตรงในบริษัทเอกชนท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

(Private Companies) และ/หรือลงทุนผานนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicles) (ซึ่งรวมเรียกวา 

“กองทุนอางอิง” (Underlying Funds))  

กองทุนยอยจะเนนการลงทุนในตลาดรอง (Secondary investments) และการรวมลงทุน (Co-Investments) โดย

การรวมลงทุน (Co-Investments) อาจเปนการลงทุนในหนวย Private Equity รวมถึงกองทุน LO Co-Investment 

Fund II (“กองทุน LO CIF II”) 

ก อ ง ทุ น  LO CIF II เ ป น  Reserved Alternative Investment Fund ( RAIF)  มี  Lombard Odier Investment 

Managers Private Equity เปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิด (General Partner) โดย Lombard Odier Funds 

(Europe) S.A. ทําหนาท่ีเปนผูจัดการ (Manager) และ Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA 

ทําหนาท่ีเปนผูจัดการพอรตการลงทุน (Portfolio Manager) ท้ังน้ี การลงทุนในกองทุน LO CIF II จะไมมีการจาย

คาธรรมเนียมการจัดการ หรือจายสวนแบงกําไรจากการลงทุน (Carried interest) ใหกับหุนสวนไมจํากัดความรับผิด 

(General Partner) ซ้ําซอนกับกองทุนยอย 

กองทุนยอยจะลงทุนสวนใหญในตลาดพัฒนาแลว และอาจมีการลงทุนบางสวนในตลาดเกิดใหม (Emerging Market) 

โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ท้ังน้ี กองทุนอางอิงอาจลงทุนในหลากหลายกลุมอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ 



 
 

กองทุนยอยจะลงทุนในกองทุนอางอิงแตละกองทุนไดไมเกินรอยละ 30 ของ Capital Commitment ของกองทุนยอย 

กองทุนยอยอาจนําเงินลงทุนท่ีไดรับชําระแลวจากผูลงทุน (Capital Contribution) ซึ่งยังไมไดนําไปลงทุนในกองทุน

อางอิงไปลงทุนในสินทรัพยสภาพคลองระยะสั้น (Liquid Products) และอาจนําเงินท่ีไดรับจากการขายคืนสินทรัพย

สภาพคลองระยะสั้นดังกลาวและกองทุน LO CIF II ไปลงทุนในกองทุนอางอิง และหรือเพ่ือใชชําระเปนคาธรรมเนียม

การจัดการ หน้ีสินอ่ืนๆ คาธรรมเนียม และหรือคาใชจายอ่ืนๆ หรืออาจนําไปจัดสรรใหกับผูถือหุนจํากัดความรับผิด 

(Limited Shareholder) ก็ได ท้ังน้ี เปนไปตามดุลยพินิจของหุนสวนไมจํากัดความรับผิด (General Partner) 

ท้ังน้ี กองทุนยอยมีระยะเวลาเขาลงทุน (Investment Period) ในกองทุนอางอิงภายใน 4 ป นับจากวันท่ีหุนสวนไม

จํากัดความรับผิด (General Partner) ออกหุนราคาเริ่มตนใหแกนักลงทุนท่ีลงทุนในกองทุนยอย (วัน Closing) โดยท่ี

หุนสวนไมจํากัดความรับผิด (General Partner) อาจขยายระยะเวลาดังกลาวไดอีกไมเกิน 1 ป ท้ังน้ี กองทุนยอย

สามารถลงทุนไดเฉพาะในชวงระยะเวลาเขาลงทุนเทาน้ัน ยกเวนเปนการลงทุนแบบสืบเน่ืองจากทรัพยสินเดิม 

(Follow-on Investments) และรายไดท่ีเกิดข้ึนจริงจากการลงทุนใน Private Assets อาจนํากลับไปลงทุนตอได

ในชวงระยะเวลาเขาลงทุนตามดุลยพินิจของหุนสวนไมจํากัดความรับผิด (General Partner) 

การเพ่ิมสถานะการลงทุนในสนิทรัพยใหมีมูลคาสูงกวามูลคาทรัพยสินสุทธขิองกองทุน (Leverage) 

กองทุนยอยอาจทําการ Leverage โดยมีมูลคาสูงสุดไมเกินรอยละ 150 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนยอย 

ภายใตวิธีการคํานวณแบบ Commitment Method และ Gross Method ตามกฎหมายของสหภาพยุโรปเก่ียวกับ 

Alternative Investment Fund Manager ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2556 โดยกองทุนยอยสามารถทําธุรกรรมการกูยมื

ไดสูงสุดไมเกินรอยละ 25 ของ Capital Commitment ท้ังหมด ในกรณีท่ีกองทุนอางอิงมีการเรียกระดมทุนเปน

จํานวนเงินท่ีเกินกวาจํานวนเงินลงทุนท้ังหมดท่ีกองทุนยอยจะเรียกเก็บจากผูลงทุน (Over-Commitment) และอีกไม

เกินรอยละ 25 ของ Capital Commitment ท่ียังไมไดรับชําระจากผูลงทุน เพ่ือใชในการลงทุนและหรือเพ่ือชําระเงิน

ในกรณีท่ีผูลงทุนของกองทุนผิดนัดชําระเงินลงทุนท่ีตกลงกันไว  

คาธรรมเนียม 

  

คาธรรมเนียมของ LOIM PE K Investments 

คาธรรมเนียมองคกร (Organisational Fee) : ไมเกินรอยละ 0.50 ของ Capital Commitment ของกองทุนยอย 

 

คาธรรมเนียมของกองทุนยอย 

- คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) : ในชวงระยะเวลาเขาลงทุนจะคิดในอัตรารอยละ 1.20 ตอปของ 

Capital Commitment ในกองทุนยอย (ไมรวม Commitment ท้ังหมดของกองทุนยอยในกองทุน LO CIF II) และ

หลังจากระยะเวลาเขาลงทุนจะคิดในอัตรารอยละ 1.20 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิรวมของกองทุนอางอิงท้ังหมด 

(ไมรวมกองทุน LO CIF II) ท่ีกองทุนยอยเขาลงทุนบวกดวย Capital Commitment ท้ังหมดท่ียังไมไดลงทุนในกองทุน

อางอิง (ไมรวมกองทุน LO CIF II) ท้ังน้ี จะตองไมต่ํากวารอยละ 0.30 ตอปของ Capital Commitment ในกองทุน

ยอย (ไมรวม Commitment ท้ังหมดของกองทุนยอยในกองทุน LO CIF II) โดยจะชําระใหกับหุนสวนไมจํากัดความรบั

ผิด (General Partner) ปละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายนและธันวาคม  

 

- สวนแบงกําไรจากการลงทุน (Carried Interest): จะคํานวณและชําระตามแตละการลงทุนในกองทุนอางอิง (ไมรวม

กองทุน LO CIF II) โดยพิจารณาจากแตละขอตกลง (deal-by-deal basis) ซึ่งสวนแบงกําไรจากการลงทุนดังกลาวจะ

เปนสกุลเงินเดียวกันกับธุรกรรมน้ันๆ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1) ชําระเงินท่ีไดรับ (รวมจํานวนเงินท้ังหมด ท้ังรายไดหรือการคืนทุน) จากการลงทุนท่ีเก่ียวของ (Relevant 

Distributions) คืนใหกับผูถือหุนจํากัดความรับผิด (Limited Shareholder) ตามสัดสวนของจํานวนหนวยลงทุนท่ีถือ

อยู จนกวาจํานวนเงินท่ีผูถือหุนจํากัดความรับผิด (Limited Shareholder) ไดรับเทากับ  

(ก) ตนทุนในการเขาลงทุน (Acquisition Cost) ของการลงทุนท่ีเก่ียวของ รวมกับ  

(ข) ผลตอบแทนท่ีคาดหวัง (Preferred Return) ซึ่งคํานวณจากอัตรารอยละ 8 ตอป ท่ีคํานวณทบตนทุกปจากกระแส

เงินสดท่ีไดรับจากการลงทุนท่ีเก่ียวของตามขอ (ก) โดยคํานึงถึงชวงเวลาของกระแสเงินสดท่ีไดรับ 

 



 
 

2) เมื่อจัดสรรเงินครบตามขอ 1) แลว หากยังมีเงินท่ีไดรับจากการลงทุนท่ีเก่ียวของ (Relevant Distributions) 

สวนเกิน จะจัดสรรเปนสวนแบงกําไรจากการลงทุน (Carried Interest) ใหกับหุนสวนไมจํากัดความรับผิด (General 

Partner) จนกวาจํานวนเงินท่ีหุนสวนไมจํากัดความรับผิด (General Partner) ไดรับเทากับรอยละ 12.5 ของผลรวม

ของผลตอบแทนท่ีคาดหวัง (Preferred Return) ตามขอ 1) (ข) กับสวนแบงกําไรจากการลงทุน (Carried Interest) ท่ี

จัดสรรใหกับหุนสวนไมจํากัดความรับผิด (General Partner) ตามขอน้ี 

 

3) เมื่อจัดสรรเงินครบตามขอ 2) แลว หากยังมีเงินท่ีไดรับจากการลงทุนท่ีเก่ียวของ (Relevant Distributions) 

สวนเกิน จะจัดสรรเงินสวนท่ีเหลือในอัตรารอยละ 12.5 ใหกับหุนสวนไมจํากัดความรับผิด (General Partner) และใน

อัตรารอยละ 87.5 ใหกับผูถือหุนจาํกัดความรับผิด (Limited Shareholder) ตามสัดสวนของจํานวนหนวยลงทุนท่ีถือ

อยู เปนสวนแบงกําไรจากการลงทุน (Carried Interest) เพ่ิมเติม 

 

- คาใชจายในการจัดตั้ง (Set-up Expenses) : ไมเกินรอยละ 1.00 ของ Capital Commitment ของกองทุนยอย เพ่ือ

เปนคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในชวงการจัดตั้งกองทุนยอย 

 

- คาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืน เชน คาใชจายในการดําเนินการ คาธรรมเนียมการฝากทรัพยสิน คาธรรมเนียมการ

ตรวจสอบบัญชี คาธรรมเนียมทางกฎหมาย ซึ่งอาจเกิดข้ึนระหวางการดําเนินการของกองทุนยอย: ตามคาใชจายท่ี

เกิดข้ึนจริง 

 

การจัดสรรผลตอบแทนและการชําระเงินคืนของกองทุนยอย (Distribution and Repayment Policy) 

หุนสวนไมจํากัดความรับผิด (General Partner) จะเปนผูพิจารณาจัดสรรเงินไดสุทธิท่ีกองทุนยอยไดรับจากการขายคืนสินทรัพยสภาพคลองระยะสั้น (Liquid 

Products) และกองทุน LO CIF II ใหกับผูถือหุนจํากัดความรับผิด (Limited Shareholder) โดยเงินไดรวมสุทธิดังกลาวจะไมถูกนําไปรวมในการคํานวณสวน

แบงกําไรจากการลงทุน (Carried Interest) ของหุนสวนไมจํากัดความรับผิด (General Partner) สําหรับเงินไดสุทธิท่ีไดรับจากกองทุนอางอิง (Underlying 

Funds) (ไมรวมกองทุน LO CIF II) การจัดสรรจะเปนไปตามหัวขอสวนแบงกําไรจากการลงทุน (Carried Interest) 

 

ท้ังน้ี หุนสวนไมจํากัดความรับผิด (General Partner) อาจไมจัดสรรเงินไดไปยังผูถือหุนจํากัดความรับผิด(Limited Shareholder) โดยทันที และอาจมีดุลย

พินิจในการเลื่อนการจัดสรรเงินดังกลาวตามความเหมาะสม 

 

หุนสวนไมจํากัดความรับผิด (General Partner) อาจพิจารณาใหการจัดสรรผลตอบแทนขางตนอยูในรูปของ  

(1) การซื้อหุนคืนท่ีมูลคาทรัพยสินสุทธิปจจุบัน หรือ  

(2) การจัดสรรเงินใหผูถือหุน (Distribution) ซึ่งจะทําใหมูลคาของหุนลดลงตามจํานวนเงินท่ีไดรับการจัดสรร 

 

ท้ังน้ี ผูลงทุนสามารถดูตารางตัวอยางข้ันตอนการจัดสรรผลตอบแทนและการชําระเงินคืนของกองทุนยอยไดในหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม 
 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จาํกัด 

ที่อยู : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12  

ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 0-2673-3888  โทรสาร 0-2673-3988  

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

 

http://www.kasikornasset.com/


หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน 

ขาพเจาไดรับทราบและมีความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธการลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่

เก่ียวของกับกองทุนเปดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 22B หามขายผูลงทุนรายยอย (K-GPE22B-UI) เปนอยางดีแลววา  

 

 

* กองทุนยอยจะเรียกระดมทุน (Capital Call) คร้ังแรกภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทุน K-GPE22B-UI  

** กองทุนยอยมีระยะเวลาเขาลงทุน (Investment Period) ในกองทุนอางอิงภายใน 4 ป นับจากวันท่ีหุนสวนไมจํากัดความรับผิด 

(General Partner) ออกหุนราคาเร่ิมตนใหแกนักลงทุนท่ีลงทุนในกองทุนยอย (วัน Closing) โดยท่ีหุนสวนไมจํากัดความรับผิด 

(General Partner) อาจขยายระยะเวลาดังกลาวไดอีกไมเกิน 1 ป 

 

1. กองทุน K-GPE22B-UI มีการลงทุนแบบไมจํากัดอัตราสวนในหนวย Private Equity ที่ลงทุนในบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย และกองทุน K-GPE22B-UI เปนผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียวของกองทุนยอย จึงจัดเปนกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือ

ซับซอน ซึ่งมีความแตกตางและความเสี่ยงมากกวากองทุนทั่วไป อีกทั้งหนวย Private Equity เปนหลักทรัพยที่มีสภาพคลองต่ําและ

มีราคาผันผวน ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินตนและหรือไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง กองทุนนี้จึงเหมาะกับผูลงทุนที่มีความ

เขาใจในหลักทรัพยประเภทนี้เปนอยางดี และสามารถรับผลขาดทุนระดับสูงไดเทานั้น 



2. กองทุน K-GPE22B-UI มีอายุโครงการ 9 ป แตอาจเลิกโครงการกอน 9 ปได หากหุนสวนไมจํากัดความรับผิด (General Partner) 

ในฐานะผูบริหารจัดการของกองทุน LOIM ใชดุลยพินิจเลิกกองทุนหลัก (ซึ่งรวมถึงกองทุนยอยที่กองทุนเขาลงทุน) เพื่อประโยชน

สูงสุดของกองทุนดังกลาว และเนื่องจากกองทุน K-GPE22B-UI จะไมรับชําระหนี้ดวยหลักทรัพยอ่ืนแทนเงิน อาจทําใหกองทุนยอย

และหรือกองทุนอางอิงตองจําหนายหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่จํากัดในราคาที่มีผูรับซ้ือขณะนั้น หรือไมสามารถจําหนาย

หลักทรัพยไดภายในอายุโครงการ เพื่อนําเงินมาชําระใหกับกองทุน K-GPE22B-UI ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินตนและหรือไมไดรับ

ผลตอบแทนตามที่คาดหวัง อยางไรก็ตาม ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนกอนเลิกโครงการได  

3. กองทุนยอยและหรือกองทุนอางอิงอาจมีการทําธุรกรรมการกูยืมเงินเพื่อการลงทุนได ดังนั้น ในกรณีที่กองทุนยอยและหรือกองทุน

อางอิงไมสามารถจําหนายหลักทรัพยไดในราคาที่ตองการและในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อนํามาชําระหนี้ดังกลาว กองทุนยอยและ

หรือกองทุนอางอิงอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายที่เก่ียวของกับการชําระหนี้ดังกลาวได ซึ่งจะสงผลกระทบในทางลบกับผลการ

ดําเนินงานของกองทุน K-GPE22B-UI ได 

4. ในกรณีที่กองทุนยอยมีการตั้งเงินสํารองเพื่อการบริหารจัดการกองทุนยอย อาทิ เพื่อการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อชําระคาใชจายหรือ

ภาระผูกพันตางๆ การตั้งเงินสํารองดังกลาวจะมีผลกระทบกับกระแสเงินสดที่ผูลงทุนจะทยอยไดรับระหวางอายุกองทุน อาจทําใหผู

ลงทุนไดรับผลตอบแทนต่ํากวากรณีทีไ่มมีการตั้งเงินสํารอง อีกทั้งหากจํานวนเงินสํารองดังกลาวไมเพียงพอตอการชําระคาใชจาย

หรือภาระผูกพันตางๆ อาจทําใหกองทุนหลัก กองทุนยอย กองทุนอางอิง และหรือกองทุน K-GPE22B-UI ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย

ได 

5. บลจ. กสิกรไทย ในฐานะผูจัดการกองทุน K-GPE22B-UI ไมไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการกองทุน LOIM ทั้งนี้ การพิจารณา

เขาลงทุนหรือถอนการลงทุนในทรัพยสินใดๆ รวมทั้งการเลิกกองทุนหลัก (ซึ่งรวมถึงกองทุนยอยที่กองทุนเขาลงทุน) จะเปนไปตาม

ดุลยพินิจของหุนสวนไมจํากัดความรับผิด (General Partner) ซึ่งมีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการลงทุน Private 

Equity อยางไรก็ตาม กองทุน K-GPE22B-UI ไมสามารถรับประกันวากองทุน LOIM จะมีการลงทุนที่เหมาะสมหรือประสบ

ความสําเร็จ 

ขาพเจารับทราบวาขอมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ เปนขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับความเสี่ยง โดยขาพเจาไดศึกษาขอมูลการลงทุนของ

กองทุนเปดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 22B หามขายผูลงทุนรายยอย (K-GPE22B-UI) รวมถึงปจจัยความเสี่ยงซึ่งปรากฏอยูใน

หนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมที่ขาพเจาไดรับทราบไปกอนหนานี้เปนอยางดีแลว และขาพเจาตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเอง

ตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ 

**ในกรณีท่ีเหมาะสม ผูลงทุนควรขอคําปรึกษาจากท่ีปรึกษาวิชาชีพเกี่ยวกับผลท่ีจะเกิดข้ึน** 

 

 

                ลงชื่อ......................................................................................... (ผูลงทนุ) 

      วันที่........................................................................................... 

 

- สําหรับผูถือหนวยลงทุน – 



หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน 

ขาพเจาไดรับทราบและมีความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธการลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่

เก่ียวของกับกองทุนเปดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 22B หามขายผูลงทุนรายยอย (K-GPE22B-UI) เปนอยางดีแลววา  

 

 

* กองทุนยอยจะเรียกระดมทุน (Capital Call) คร้ังแรกภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทุน K-GPE22B-UI  

** กองทุนยอยมีระยะเวลาเขาลงทุน (Investment Period) ในกองทุนอางอิงภายใน 4 ป นับจากวันท่ีหุนสวนไมจํากัดความรับผิด 

(General Partner) ออกหุนราคาเร่ิมตนใหแกนักลงทุนท่ีลงทุนในกองทุนยอย (วัน Closing) โดยท่ีหุนสวนไมจํากัดความรับผิด 

(General Partner) อาจขยายระยะเวลาดังกลาวไดอีกไมเกิน 1 ป 

 

1. กองทุน K-GPE22B-UI มีการลงทุนแบบไมจํากัดอัตราสวนในหนวย Private Equity ที่ลงทุนในบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย และกองทุน K-GPE22B-UI เปนผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียวของกองทุนยอย จึงจัดเปนกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือ

ซับซอน ซึ่งมีความแตกตางและความเสี่ยงมากกวากองทุนทั่วไป อีกทั้งหนวย Private Equity เปนหลักทรัพยที่มีสภาพคลองต่ําและ

มีราคาผันผวน ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินตนและหรือไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง กองทุนนี้จึงเหมาะกับผูลงทุนที่มีความ

เขาใจในหลักทรัพยประเภทนี้เปนอยางดี และสามารถรับผลขาดทุนระดับสูงไดเทานั้น 



2. กองทุน K-GPE22B-UI มีอายุโครงการ 9 ป แตอาจเลิกโครงการกอน 9 ปได หากหุนสวนไมจํากัดความรับผิด (General Partner) 

ในฐานะผูบริหารจัดการของกองทุน LOIM ใชดุลยพินิจเลิกกองทุนหลัก (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอยที่กองทุนเขาลงทุน) เพื่อประโยชน

สูงสุดของกองทุนดังกลาว และเนื่องจากกองทุน K-GPE22B-UI จะไมรับชําระหนี้ดวยหลักทรัพยอ่ืนแทนเงิน อาจทําใหกองทุนยอย

และหรือกองทุนอางอิงตองจําหนายหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่จํากัดในราคาที่มีผูรับซ้ือขณะนั้น หรือไมสามารถจําหนาย

หลักทรัพยไดภายในอายุโครงการ เพื่อนําเงินมาชําระใหกับกองทุน K-GPE22B-UI ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินตนและหรือไมไดรับ

ผลตอบแทนตามที่คาดหวัง อยางไรก็ตาม ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนกอนเลิกโครงการได  

3. กองทุนยอยและหรือกองทุนอางอิงอาจมีการทําธุรกรรมการกูยืมเงินเพื่อการลงทุนได ดังนั้น ในกรณีที่กองทุนยอยและหรือกองทุน

อางอิงไมสามารถจําหนายหลักทรัพยไดในราคาที่ตองการและในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อนํามาชําระหนี้ดังกลาว กองทุนยอยและ

หรือกองทุนอางอิงอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายที่เก่ียวของกับการชําระหนี้ดังกลาวได ซึ่งจะสงผลกระทบในทางลบกับผลการ

ดําเนินงานของกองทุน K-GPE22B-UI ได 

4. ในกรณีที่กองทุนยอยมีการตั้งเงินสํารองเพื่อการบริหารจัดการกองทุนยอย อาทิ เพื่อการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อชําระคาใชจายหรือ

ภาระผูกพันตางๆ การตั้งเงินสํารองดังกลาวจะมีผลกระทบกับกระแสเงินสดที่ผูลงทุนจะทยอยไดรับระหวางอายุกองทุน อาจทําใหผู

ลงทุนไดรับผลตอบแทนต่ํากวากรณีทีไ่มมีการตั้งเงินสํารอง อีกทั้งหากจํานวนเงินสํารองดังกลาวไมเพียงพอตอการชําระคาใชจาย

หรือภาระผูกพันตางๆ อาจทําใหกองทุนหลัก กองทุนยอย กองทุนอางอิง และหรือกองทุน K-GPE22B-UI ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย

ได 

5. บลจ. กสิกรไทย ในฐานะผูจัดการกองทุน K-GPE22B-UI ไมไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการกองทุน LOIM ทั้งนี้ การพิจารณา

เขาลงทุนหรือถอนการลงทุนในทรัพยสินใดๆ รวมทั้งการเลิกกองทุนหลัก (ซึ่งรวมถึงกองทุนยอยที่กองทุนเขาลงทุน) จะเปนไปตาม

ดุลยพินิจของหุนสวนไมจํากัดความรับผิด (General Partner) ซึ่งมีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการลงทุน Private 

Equity อยางไรก็ตาม กองทุน K-GPE22B-UI ไมสามารถรับประกันวากองทุน LOIM จะมีการลงทุนที่เหมาะสมหรือประสบ

ความสําเร็จ 

ขาพเจารับทราบวาขอมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ เปนขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับความเสี่ยง โดยขาพเจาไดศึกษาขอมูลการลงทุนของ

กองทุนเปดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 22B หามขายผูลงทุนรายยอย (K-GPE22B-UI) รวมถึงปจจัยความเสี่ยงซ่ึงปรากฏอยูใน

หนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมที่ขาพเจาไดรับทราบไปกอนหนานี้เปนอยางดีแลว และขาพเจาตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเอง

ตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ 

**ในกรณีท่ีเหมาะสม ผูลงทุนควรขอคําปรึกษาจากท่ีปรึกษาวิชาชีพเกี่ยวกับผลท่ีจะเกิดข้ึน** 

 

 

                ลงชื่อ......................................................................................... (ผูลงทนุ) 

      วันที่........................................................................................... 

 

- สําหรับผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหนวยลงทุน – 




