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กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

K Global Tech PE 20A Fund Not for Retail Investors  

K-GTPE20A-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: H23 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นที่ลงทุน 

 

IPO: 29 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2563 

 

ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วงเวลา 9 ปีได ้ 

ดงันั้น หากมีปัจจยัลบที่ส่งผลกระทบตอ่การลงทุนดงักล่าว ผูล้งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก 

และกองทุนน้ีไม่ถูกจ  ากดัความเสี่ยงดา้นการลงทุนเช่นเดียวกบักองทุนรวมทัว่ไป  

จงึเหมาะกบัผูล้งทุนที่รบัผลขาดทุนระดบัสูงไดเ้ท่านั้น 

 

หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 

(กองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) 

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซบัซอ้น 
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คณุก าลงัจะลงทุนอะไร? 

 นโยบายการลงทุนของกองทุน  

กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหน่วย private equity ต่างประเทศ โดยไม่จ ากดัอตัราส่วน ผ่านการลงทุนในกองทุน LOIM PE K 

Investments – K Tech Fund (“กองทุนย่อย”) ซ่ึงเป็นกองทุนย่อย (Compartment) ของ LOIM PE K Investments (“กองทุน

หลกั”) ท่ีจดัตั้งขึ้ นภายใตก้ฎหมายของประเทศลกัเซมเบิรก์ (Luxembourg) เป็น Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) 

ในรูปแบบ Corporate Partnership Limited by Shares และอยู่ภายใตก้ารบริหารจัดการของ Lombard Odier Funds (Europe) 

S.A. ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งโดย Lombard Odier Investment Managers Private Equity ในฐานะหุ ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด 

(General Partner) ใหบ้ริหารจดัการกองทุนหลกัในฐานะผูจ้ดัการ (Manager) ทั้งน้ี กองทุนหลักและกองทุนย่อยมีสถานะทาง

กฎหมายเป็นนิติบุคคลเดียวกนั (เรียกรวมว่า “กองทุน LOIM”) ซ่ึงกองทุนจะลงทุนในกองทุน LOIM ในฐานะผูถื้อหุน้จ ากดัความ

รับผิด (Limited Shareholder) มีมูลค่าขั้นต า่ในการลงทุน (minimum commitment) ท่ี 75 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดย

กองทุนยอ่ยมีอายุกองทุนประมาณ 7 ปี และอาจถูกขยายไดอ้ีกไม่เกิน 2 ปี  

 

กองทุนย่อยมีนโยบายลงทุนในกิจการของบริษัทเอกชนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์(Private Companies) และอาจ

ลงทุนในทรพัยสิ์น Private Equity อื่น เช่น กองทุน Private Equity ท่ีซ้ือขายในตลาดรอง โดยจะเน้นลงทุนในสินทรพัยท่ี์อยูใ่นกลุ่ม

เทคโนโลยหีรือหมวดอุตสาหกรรมท่ีใชเ้ทคโนโลย ี

 

กองทุน LOIM แบ่งหุน้เป็นสองประเภทดงัน้ี  

(1) ผูถื้อหุน้ท่ีมีอ านาจบริหารจดัการ (Management Shares) มีสถานะเทียบเท่ากบัหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิดของหา้งหุน้ส่วน

จ ากดั และโดยผลของกฎหมาย ตอ้งรับผิดร่วมกนัและแทนกนัในหน้ีใดๆ ท่ีไม่สามารถช าระไดจ้ากสินทรพัยข์องกองทุน LOIM 

ทั้งน้ี Lombard Odier Investment Managers Private Equity มีสถานะเป็นผู ้ถือหุน้ท่ีมีอ านาจบริหารจัดการของกองทุน LOIM 

ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “หุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด” (General Partner) จะเป็นผูร้บัผิดชอบต่อการบริหารจดัการของกองทุน LOIM 

ซ่ึงตอ้งกระท าการเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุน LOIM  

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

จ ากดัความรบัผิด” (Limited Shareholder) โดยกองทุนจะมีสถานะเป็นหน่ึงในผูถื้อหุน้จ ากดัความรบัผิด (Limited Shareholder) 

ของกองทุน LOIM  

(หุน้ท่ีมีอ านาจบริหารจดัการและหุน้สามญัต่อไปน้ีจะเรียกรวมกนัว่า “หุน้”) 

ส่วนท่ีเหลือ กองทุนอาจลงทุนใน ตราสารทุน ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสารแห่งหน้ี และหรือเงินฝากในสถาบนัการเงินทั้งในและ

ต่างประเทศ ทั้งท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) และหรือต า่กว่าอนัดบัท่ีสามารถ

ลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และหรือท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) โดยไม่จ ากดัอตัราส่วน  

ทั้งน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes หรือ SN) และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

(Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการ

สรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนใหสู้งขึ้ น หรือเพื่อลดค่าใชจ้่ายของกองทุน รวมถึงกองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อ

ป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน นอกจากน้ี กองทุนอาจกูย้ืมเงินหรือท าธุรกรรมขาย

โดยมีสญัญาซ้ือคืนเพื่อการลงทุนได ้

อยา่งไรก็ตาม กองทุนจะไม่ท าธุรกรรมการขายหลกัทรพัยท่ี์ตอ้งยมืมาเพื่อการส่งมอบ (short sell) 

 

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

ช่ือกองทุนหลกั LOIM PE K Investments 

ช่ือกองทุนยอ่ย LOIM PE K Investments – K Tech Fund 

Manager Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 

Portfolio Manager Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA 
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ลกัษณะส าคญัของกองทุน LOIM PE K Investments – K Tech Fund (กองทุนยอ่ย) (ตอ่) : 

วตัถุประสงค์

การลงทุนและ

นโยบายการ

ลงทุน 

กองทุนยอ่ยมีวตัถุประสงคท่ี์จะร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทเอกชนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

(Private Companies) โดยอาจเป็นการเขา้ลงทุนในบริษัทท่ีกิจการมีความมัน่คง (Buyout) หรือลงทุนใน

บริษัทท่ีมีรายไดแ้ละเติบโตอยา่งรวดเร็วซ่ึงตอ้งการเงินทุนเพื่อขยายกิจการเพิ่มเติม (Growth Capital) 

หรือลงทุนในบริษัทท่ีเพิ่งเร่ิมก่อตั้งกิจการ (Venture Capital) หรืออาจลงทุนในบริษัทท่ีอยูใ่นระยะอื่นๆ 

เช่น บริษัทท่ีไม่สามารถด าเนินกิจการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีก าหนดไวแ้ละ/หรือบริษัทท่ีมกัมีการปรบั

โครงสรา้งกิจการหรือปรบัปรุงแผนธุรกิจ (Special Situations) หรือการใหบ้ริษัทท่ีเร่ิมก่อตั้งกิจการกูย้มื

เงิน (Venture Debt) หรือร่วมลงทุนในกิจการโครงสรา้งพื้ นฐาน  

 

กองทุนยอ่ยอาจลงทุนในทรพัยสิ์น private equity อื่น (เช่น กองทุน private equity) ท่ีซ้ือขายในตลาดรอง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของ Capital Commitment ของกองทุนยอ่ย และลงทุนในแต่ละกองทุนไม่เกินรอ้ยละ 30 

ของ Capital Commitment ของกองทุนยอ่ย 

 

บริษัทเอกชนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Private Companies) และทรพัยสิ์น private equity 

(เช่น กองทุน private equity) ท่ีกองทุนยอ่ยลงทุน ซ่ึงรวมเรียกวา่ “กองทุนอา้งอิง” (Underlying Funds) 

จะเน้นลงทุนในสินทรพัยท่ี์อยูใ่นกลุ่มเทคโนโลยหีรือหมวดอุตสาหกรรมท่ีใชเ้ทคโนโลยี 

 

กองทุนยอ่ยจะลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดพฒันาแลว้ และอาจมีการลงทุนบางส่วนในตลาดเกิดใหม่ 

(Emerging Market) โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย  

 

การลงทุนในกองทุนอา้งอิงอาจเป็นการลงทุนโดยตรงหรือลงทุนผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special 

Purpose Vehicles) ท่ีจดัตั้งขึ้ นโดยผูจ้ดัการกองทุน private equity ซ่ึงผูจ้ดัการกองทุนเหล่าน้ีมกัจะเป็นผูท่ี้

มีความเช่ียวชาญในการลงทุนท่ีกองทุนยอ่ยจะร่วมลงทุน ซ่ึงผ่านการคดัเลือกจากผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน 

(Portfolio Manager) อีกทีหน่ึง  

 

กองทุนยอ่ยอาจน าเงินลงทุนท่ีไดร้บัช าระแลว้จากผูล้งทุน (Capital Contribution) (ซ่ึงยงัไม่ไดน้ าไปลงทุน

ในกองทุนอา้งอิง) ไปลงทุนในสินทรพัยส์ภาพคล่องระยะสั้น (โดยทัว่ไปจะเป็นการลงทุนแบบรายวนั) เพื่อ

รอการลงทุนในกองทุนอา้งอิง และ/หรือเพื่อใชช้ าระเป็นค่าธรรมเนียมการจดัการ หน้ีสินอื่นๆ 

ค่าธรรมเนียม และ/หรือคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ หรืออาจน าไปจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้จ ากดัความรบัผิด (Limited 

Shareholder) ก็ได ้ทั้งน้ี เป็นไปตามดุลยพินิจของหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner)  

ทั้งน้ี กองทุนยอ่ยจะมีระยะเวลาเขา้ลงทุน (Investment Period) ในกองทุนอา้งอิงภายใน 36 เดือน หรือ 

3 ปีนับจากวนัท่ีหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) ออกหุน้ราคาเร่ิมตน้ใหแ้ก่นักลงทุนท่ี

ลงทุนในกองทุนยอ่ย (วนั Closing) โดยท่ีหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิดอาจขยายระยะเวลาดงักล่าวออกได้

ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 6 เดือน นอกเหนือจากระยะเวลาเขา้ลงทุนดงักล่าว กองทุนยอ่ยอาจลงทุนไดเ้พียง

การลงทุนแบบสืบเน่ืองจากทรพัยสิ์นเดิม (follow-on investment)  

 

การเพ่ิมสถานะการลงทุนในสนิทรพัยใ์หมี้มลูค่าสูงกว่ามลูคา่ทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน (Leverage) 

กองทุนยอ่ยอาจท าการ leverage และ/หรือท าธุรกรรมการกูย้มื ในกรณีท่ีกองทุนอา้งอิงมีการเรียกระดม

ทุนเป็นจ านวนเงินท่ีเกินกว่าจ านวนเงินลงทุนทั้งหมดท่ีกองทุนยอ่ยจะเรียกเก็บจากผูล้งทุน (Over-

Commitment) หรือเพื่อช าระเงินในกรณีท่ีผูล้งทุนของกองทุนผิดนัดช าระเงินลงทุนท่ีตกลงกนัไว ้โดยมี

มลูค่าสูงสุดไม่เกิน 150% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนยอ่ย โดยอตัราส่วนดงักล่าวจะแบ่งเป็น

มลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนท่ี 100% และส่วนเกิน (leverage) จากการกูย้มื (Borrowings) สูงสุดท่ี 50% 

ภายใตว้ธีิการค านวณแบบ Commitment Method และ Gross Method ตามกฎหมายของสหภาพยุโรป

เกี่ยวกบั Alternative Investment Fund Manager ลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 
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ผลกระทบทางลบที่มากท่ีสดุจากการเขา้ท าธุรกรรมการกูย้มืเงิน (Worst case scenario) เป็นอยา่งไร 

กองทุนยอ่ยและหรือกองทุนอา้งอิงอาจมีการท าธุรกรรมการกูย้มืเงินเพื่อการลงทุนได ้ ดงัน้ัน ผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสุดจากการ

ลงทุนจะเกิดขึ้ นในกรณีท่ีกองทุนยอ่ยและหรือกองทุนอา้งอิงไม่สามารถจ าหน่ายหลกัทรพัยไ์ดใ้นราคาท่ีตอ้งการและในระยะเวลาท่ี

เหมาะสม เพื่อน ามาช าระหน้ีดงักล่าว ท าใหก้องทุนยอ่ยและหรือกองทุนอา้งอิง อาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการ

ช าระหน้ีดงักล่าวได ้ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะส่งผลกระทบในทางลบกบัผลการด าเนินงานของกองทุนได ้ 

 กลยทุธใ์นการบริหารการลงทุน 

มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคล่ือนไหวตามกองทุน LOIM 
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 ผูล้งทุนท่ีสามารถรบัความผันผวนของราคาของหน่วย private equity ท่ีกองทุนไปลงทุน ซ่ึงอาจปรบัตวัเพ่ิม

สูงข้ึนหรือลดลงต า่กวา่มูลค่าท่ีลงทุนและท าใหข้าดทุนได ้

 ผูล้งทุนท่ีสามารถลงทุนไดใ้นระยะยาวตั้งแต่ 9 ปีขึ้ นไป 

 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 9 ปี)  

 เน่ืองจากกองทุนมีการลงทุนแบบไม่จ ากัดอัตราส่วนในหน่วย private equity ท่ีลงทุนในบริษัทท่ีไม่ไดจ้ด

ทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์จึงจดัเป็นกองทุนท่ีมีความเส่ียงสูงหรือซับซอ้น ซ่ึงมีความแตกต่างและความ

เส่ียงมากกว่ากองทุนทัว่ไป อีกทั้งหน่วย private equity เป็นหลกัทรพัยท่ี์มีสภาพคล่องต า่และมีราคาผันผวน 

ผูล้งทุนอาจสูญเสียเงินตน้และหรือไม่ไดร้ับผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั กองทุนน้ีจึงเหมาะกับผูล้งทุนท่ีมี

ความเขา้ใจในหลกัทรพัยป์ระเภทน้ีเป็นอยา่งดี และสามารถรบัผลขาดทุนระดบัสูงไดเ้ท่าน้ัน   

 กองทุนมีอายุโครงการ 9 ปี แต่อาจเลิกโครงการก่อน 9 ปี ได ้หากหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General 

Partner) ในฐานะเป็นผูร้บัผิดชอบต่อการบริหารจดัการของกองทุน LOIM ใชดุ้ลยพินิจเลิกกองทุนหลกั (ซ่ึง

รวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ทั้งน้ี ผูล้งทุนไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดจ้นกวา่จะเลิกโครงการ 

และหากกองทุน LOIM และ/หรือกองทุนอา้งอิง ไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นของตนเพ่ือคืนเงินตน้และหรือ 

จ่ายผลตอบแทนให้แก่กองทุนภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม อาจส่งผลให้ผู ้ลงทุนสูญเสียเงินต้นและ

ผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั 

 กองทุน LOIM และ/หรือกองทุนอา้งอิง อาจไม่สามารถช าระหน้ีหรือภาระผูกพนัท่ีเกิดขึ้ นกบักองทุนดงักล่าว

ได ้เช่น ในกรณีท่ีกองทุนอา้งอิงเรียกเงินท่ีช าระแลว้คืนจากกองทุนย่อย และกองทุนย่อยไม่สามารถช าระคืน

เงินดงักล่าวได ้อาจท าใหก้องทุนหลกั กองทุนย่อย และหรือกองทุนอา้งอิง รวมทั้งกองทุนถูกด าเนินคดีตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช าระหน้ีดงักล่าวได ้

 ในกรณีท่ีกองทุนย่อยมีการตั้งเงินส ารองเพ่ือการบริหารจดัการกองทุนยอ่ย อาทิ เพ่ือการลงทุนเพ่ิมเติม เพ่ือ

ช าระค่าใชจ้่ายหรือภาระผูกพนัต่างๆ ของกองทุน หรืออาจใชเ้พ่ือวตัถุประสงค์โดยชอบอ่ืนใด การตั้งเงิน

ส ารองดงักล่าวจะมีผลกระทบกบักระแสเงินสดท่ีผูล้งทุนจะทยอยไดร้บัระหว่างอายุกองทุน อาจท าใหผู้ล้งทุน

ไดร้บัผลตอบแทนต า่กวา่กรณีท่ีไมม่ีการตั้งเงินส ารอง 

 กองทุนอา้งอิงอาจน าเงินท่ีพึงจ่ายใหแ้ก่กองทุนย่อยไปลงทุนต่อ หรือเรียกคืนจ านวนเงินท่ีไดจ้่ายใหก้ับ

กองทุนย่อย เพ่ือน าไปลงทุนต่อ หรืออาจใชเ้พ่ือวตัถุประสงคโ์ดยชอบอ่ืนใด ดงัน้ัน กองทุนอาจมิไดร้บัช าระ

คืนเงินตน้และผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงัจากกองทุนย่อย ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลการลงทุนและปัจจยัความ

เส่ียงเพ่ิมเติมในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม 

 กองทุนอาจมีการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio 

Management) ตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง และท าธุรกรรมกูย้ืมหรือ repo เพ่ือการลงทุน ท าให้

อาจมีความเส่ียงมากกวา่กองทุนท่ีลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง จึงอาจมีก าไร/ขาดทุนสูงกวา่การลงทุน

ในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง 

 กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือต า่กว่าอนัดับท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment 

grade) และ/หรือท่ีไม่มีการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ (unrated) และ/หรือหลกัทรพัยท่ี์มิไดจ้ดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงสูงขึ้ นจากการไม่ไดร้บัช าระคืนเงินตน้และ

ดอกเบ้ีย 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 
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 แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสีย่งของกองทุนรวม 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? (ตอ่) 

 
 กองทุนน้ีมีการลงทุนกระจุกตวัในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ผูล้งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของ

พอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย 

 เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนลงทุน 

อาทิ การเปล่ียนแปลงทางการเมืองหรือนโยบายทางการเงิน อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของ

กองทุนได้ รวมถึงการออกมาตรการท่ีอาจส่งผลใหผู้้ลงทุนได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่า

ระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน 

 กองทุนลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงดา้นอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของ

ผูจ้ดัการกองทุน ดงัน้ัน กองทุนจึงอาจมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk)  

 กองทุนหลกัคาดวา่จะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ถึงวนัท่ี 28 สิงหาคม 2563 (อาจเปล่ียนแปลง

ได)้ จึงมีความเส่ียงจากการเกิดเหตุการณใ์ดๆ ท่ีอาจส่งผลใหก้องทุนหลกัไมส่ามารถจดทะเบียนกองทุนได ้

ดงัน้ัน หากกองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนหลกัอนัเน่ืองมาจากเหตุดงักล่าว บริษัทจดัการจะคืนเงินค่า

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเต็มจ านวน โดยไมห่กัค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุน 

 บลจ.กสิกรไทยในฐานะผู้จัดการกองทุน ไม่ไดม้ีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุน LOIM ทั้งน้ี การ

พิจารณาเขา้ลงทุนหรือถอนการลงทุนในทรพัยสิ์นใดๆ รวมทั้งการเลิกกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ี

กองทุนเขา้ลงทุน) จะเป็นไปตามดุลยพินิจของหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) ซ่ึงมีความรู ้

ความสามารถ และความเช่ียวชาญในการลงทุน Private Equity  
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ปัจจยัความเสีย่งที่ส  าคญั 

 

 

 

 ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (SD)  

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

 

 ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อกรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อกตราสารรายใดรายหน่ึงมากกวา่ 10% ของ NAV รวมกนั 

 

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

 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหน่ึง (High Sector Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั 

ต า่ ≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% สูง 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี

 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 

การป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ต า่ ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด บางสว่น ดลุยพินิจ ไม่ป้องกนั สูง 

 

 

ต า่ สูง 

ต า่ สูง 
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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 

 

ค่าธรรมเนียมของกองทุนยอ่ย  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee):  

• ในช่วงระยะเวลาการลงทุน (Investment Period) จะคิดในอตัรารอ้ยละ 1.20 ต่อปีของ Capital Commitment ของกองทุนยอ่ย  

• หลงัระยะเวลาการลงทุน จะคิดในอตัรารอ้ยละ 1.20 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิบวกดว้ยมลูค่าของเงินลงทุนท่ียงัไม่ไดช้ าระ 

(Unfunded Commitment) ของทุกกองทุนอา้งอิงในส่วนท่ีเป็นของกองทุนยอ่ย ทั้งน้ี จะตอ้งไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 0.30 ต่อปีของ 

Capital Commitment ของกองทุนยอ่ย 

“ระยะเวลาการลงทุน” ตามความหมายขา้งตน้คือระยะเวลาการลงทุน (Investment Period) ของกองทุนยอ่ยซ่ึงนับแต่วนัท่ีหุน้ส่วน

ไม่จ ากดัความรบัผิดของกองทุน LOIM ออกหุน้ราคาเร่ิมตน้ใหแ้กนั่กลงทุนท่ีลงทุนในกองทุนยอ่ย (วนั Closing) จนถึงวนัท่ีครบ 

36 เดือนและอาจขยายระยะเวลาดงักล่าวออกไดไ้ม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 6 เดือน   

ทั้งน้ีค่าธรรมเนียมการจดัการ จะช าระใหก้บัหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และ

ธนัวาคม 

- ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุน (Carried Interest): เมื่อกองทุน K-GTPE20A-UI ไดร้บัผลตอบแทนท่ีคาดหวงั (Hurdle Rate) จาก

การลงทุนในกองทุนยอ่ยไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 8 หุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) จะไดร้บัส่วนแบ่งก าไรในอตัรารอ้ย

ละ 12.50 ของก าไรส่วนเกินทุน  

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

ท่ีเกิดขึ้ นในช่วงการจดัตั้งกองทุนยอ่ย  

- ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น เช่น ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ ค่าธรรมเนียมการฝากทรพัยสิ์น ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ

บญัชี ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ซ่ึงอาจเกิดขึ้ นระหว่างการด าเนินการของกองทุนยอ่ย: ตามค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง 

 

การจดัสรรผลตอบแทนและการช าระเงินคืนของกองทุนยอ่ย (Distribution and Repayment Policy)  

หุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) จะเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรเงินท่ีกองทุนยอ่ย ไดร้บัจากกองทุนอา้งอิง 

(Underlying Fund) ใหก้บัผูถื้อหุน้จ ากดัความรบัผิด (Limited Shareholder) และหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General 

Partner) ตามสดัส่วน โดยเรียงล าดบัดงัน้ี  

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

ไดร้บั (Cumulative Distributions) เท่ากบัจ านวนเงินทั้งหมดท่ีผูถื้อหุน้จ ากดัความรบัผิด (Limited Shareholder) ลงทุนใน

กองทุนยอ่ย (Capital Commitment)  

2) เมื่อช าระเงินคืนครบตามขอ้ 1) แลว้ หากยงัมีผลตอบแทนส่วนเกิน จะจดัสรรผลตอบแทนส่วนเกินดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้

จ ากดัความรบัผิด (Limited Shareholder) จนกว่าจ านวนเงินสะสมท่ีผูถื้อหุน้จ ากดัความรบัผิดไดร้บั (Cumulative 

Distributions) เท่ากบัผลตอบแทนจากการลงทุน ("Hurdle Rate") ท่ีรอ้ยละ 8 ของมลูค่า Capital Commitment ท่ีผูถื้อหุน้

จ ากดัความรบัผิดไดช้ าระแลว้ (funded) โดยค านวณจากกระแสเงินสดท่ีจ่ายใหก้บัและไดร้บัจากกองทุนยอ่ยตามหลกัเกณฑท่ี์

ก าหนดไว ้ 

3) เมื่อจดัสรรเงินครบตามขอ้ 2) แลว้ หากยงัมีผลตอบแทนส่วนเกิน จะจดัสรรผลตอบแทนส่วนเกินดงักล่าวทั้งหมด ใหก้บั

หุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) จนกว่าหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิดจะไดร้บัส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุน 

(Carried Interest) เท่ากบัรอ้ยละ 12.5 ของผลรวมของจ านวนเงินท่ีจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้จ ากดัความรบัผิด (Limited 

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

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลกัและกองทุนยอ่ย  
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4) เมื่อจดัสรรเงินครบตามขอ้ 3) แลว้ หากยงัมีผลตอบแทนส่วนเกิน จะจดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือในอตัรารอ้ยละ 12.5 ใหก้บั

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

Shareholder) (จ านวนเงินท่ีหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner)ไดร้บัตามขอ้ 3) และ 4) จะเรียกรวมกนัวา่ "ส่วน

แบ่งก าไรจากการลงทุน” (Carried Interest)  

ทั้งน้ี หุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) อาจไม่จดัสรรเงินไดไ้ปยงัผูถื้อหุน้จ ากดัความรบัผิดโดยทนัทีและมีดุลย

พินิจในการเล่ือนการจดัสรรเงินดงักล่าวตามความเหมาะสม  

นอกจากน้ี หุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) อาจพิจารณาใหก้ารจดัสรรผลตอบแทนขา้งตน้ท าในรปูของ  

(1) การซ้ือหุน้คืนท่ีมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิปัจจุบนั หรือ  

(2) จดัสรรเงินใหผู้ถื้อหุน้ (distribution) ซ่ึงจะท าใหม้ลูค่าของหุน้ลดลงตามจ านวนเงินท่ีไดร้บัการจดัสรร 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 
งวดท่ี

คืนเงิน 

กระแส

เงินสด 

(ลบ.) 

IRR* 

ผูไ้ดร้บัการจดัสรร 

หมายเหตุ กองทุน  

K-GTPE20A-UI 

General 

Partner 

(GP) 

30/06/2020   -100   -100   เงินลงทุนในกองทุนย่อย K Tech Fund 

30/06/2022 1 10 -68.38% 10   กองทุน K-GTPE20A-UI ไดร้บัคืนเงนิตน้ 

31/12/2022 2 4 -59.61% 4   กองทุน K-GTPE20A-UI ไดร้บัคืนเงนิตน้ 

30/06/2023 3 15 -37.50% 15   กองทุน K-GTPE20A-UI ไดร้บัคืนเงนิตน้ 

31/12/2023 4 13 -25.72% 13   กองทุน K-GTPE20A-UI ไดร้บัคืนเงนิตน้ 

30/06/2024 5 17 -15.04% 17   กองทุน K-GTPE20A-UI ไดร้บัคืนเงนิตน้ 

31/12/2024 6 12 -9.45% 12   กองทุน K-GTPE20A-UI ไดร้บัคืนเงนิตน้ 

30/03/2025 7 15 -4.03% 15   กองทุน K-GTPE20A-UI ไดร้บัคืนเงนิตน้ 

30/06/2025 8 14 0.00% 14   กองทุน K-GTPE20A-UI ไดร้บัคืนเงนิตน้ครบ 100 ลบ. 

30/09/2025 9 20 4.60% 20   

กองทุน K-GTPE20A-UI จะไดเ้งินจนกว่า IRR จะเท่ากบั 8% จึงจะ

เร่ิมแบ่งให ้GP งวดน้ี IRR ยงัไม่เกิน 8% กองทุน K-GTPE20A-UI จึง

ไดร้บัเงินทั้งหมด 

31/12/2025 10 18 7.93% 18   

กองทุน K-GTPE20A-UI จะไดเ้งินจนกว่า IRR จะเท่ากบั 8% จึงจะ

เร่ิมแบ่งให ้GP งวดน้ี IRR ยงัไม่เกิน 8% กองทุน K-GTPE20A-UI จึง

ไดร้บัเงินทั้งหมด 

30/06/2026 11 5 8.73% 0.41 4.59 

เงินท่ีไดค้ืนตั้งแต่งวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 11 รวมเป็นเงิน 143 ลบ. คิดเป็น

เงินตน้ 100 ลบ. ส่วนแบ่งก าไร 43 ลบ. ซ่ึงจะค านวณการแบ่งเงิน 

43 ลบ.ดงัน้ี 

            
งวดน้ี IRR มากกว่า 8% ดงัน้ันจะตอ้งเร่ิมแบ่งเงินให ้GP ดว้ย สดัส่วน

ท่ีแบ่ง คือ ใหก้องทุน K-GTPE20A-UI  87.50% ให ้GP 12.50% 

            

 - ในงวดน้ี ถา้ค านวณท่ี IRR เท่ากบั 8% กองทุน K-GTPE20A-UI 

ควรจะไดร้บัเงิน 38.41 ลบ. แต่กองทุน K-GTPE20A-UI ไดไ้ปแลว้

จากงวดท่ี 9 และ 10 เป็นจ านวน 38 ลบ. ดงัน้ันจะไดร้บัเงินอีก 

0.41 ลบ. ท าใหม้ีเงินเหลืออีก 4.59 ลบ. (5 - 0.41  = 4.59) 

ตวัอยา่งขั้นตอนการจดัสรรผลตอบแทนและการช าระเงินคืนของกองทุนยอ่ย 

ตวัเลขและขอ้มลูดงัต่อไปน้ี เป็นเพียงตวัอยา่งการค านวณเพื่อประกอบการอธิบายการจดัสรรผลตอบแทนและการช าระเงินคืนกรณีท่ี

กองทุนยอ่ยไม่มีการตั้งเงินส ารองเพื่อการบริหารจดัการกองทุนยอ่ย ดงัน้ันจึงมิไดเ้ป็นการรบัประกนัว่า ตวัเลขในตารางเป็นผลการ

ด าเนินงานท่ีกองทุนยอ่ยสามารถท าได ้และไม่ใช่ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนไดร้บัจริง 

- กองทุน K-GTPE20A-UI ลงทุนในกองทุนยอ่ยเป็นจ านวนเงิน 100 ลา้นบาท  

- กองทุนยอ่ยทยอยจ่ายคืนเงินตน้และผลตอบแทนตลอดอายุกองทุน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 148.50 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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วนัท่ี 
งวดท่ี

คืนเงิน 

กระแส

เงินสด 

(ลบ.) 

IRR* 

ผูไ้ดร้บัการจดัสรร 

หมายเหตุ กองทุน  

K-GTPE20A-UI 

General 

Partner 

(GP) 

            

 - เงินท่ีเป็นส่วนของกองทุน K-GTPE20A-UI จ านวน 38.41 ลบ. 

คิดเป็น 87.50% ดงัน้ันส่วนของ GP ท่ี 12.50% คิดเป็นเงิน 5.49 

ลบ. แต่มีเงินเหลือแค่ 4.59 ลบ. ดงัน้ัน GP จะไดร้บัเงิน 4.59 ลบ. 

            สรุปเงินท่ีไดค้ืนงวดท่ี 11 แบ่งเป็น 

             - กองทุน K-GTPE20A-UI ไดเ้งิน 0.41 ลบ. 

             - GP ไดเ้งิน 4.59 ลบ.  

31/12/2026 12 5.5 9.53% 4.03 1.47 

เงินท่ีไดค้ืนตั้งแต่งวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 12 รวมเป็นเงิน 148.5 ลบ. คิด

เป็นเงินตน้ 100 ลบ. ส่วนแบ่งก าไร 48.5 ลบ. ซ่ึงจะค านวณการแบ่ง

เงิน 48.5 ลบ.ดงัน้ี 

            

 - ในงวดน้ี ถา้ค านวณท่ี IRR เท่ากบั 8% กองทุน K-GTPE20A-UI 

ควรจะไดร้บัเงิน 38.22 ลบ. ซ่ึงเงินจ านวนน้ีคิดเป็น 87.50% ดงัน้ัน

ส่วนของ GP ท่ี 12.50% คิดเป็นเงิน 5.46 ลบ. 

            

 - เมื่อแบ่งใหก้องทุน K-GTPE20A-UI 38.22 ลบ. และ GP 5.46 

ลบ.แลว้ ยงัมีเงินเหลืออีก 4.82 ลบ. (48.5 - 38.22 - 5.46 = 

4.82) ก็จะแบ่งใหก้องทุน K-GTPE20A-UI  87.50% คิดเป็นเงิน 

4.22 ลบ. และให ้GP 12.50% คิดเป็นเงิน 0.60 ลบ. 

            

 - ดงัน้ัน กองทุน K-GTPE20A-UI ควรจะไดร้บัส่วนแบ่งก าไรทั้งส้ิน 

42.44 ลบ. (38.22 + 4.22 = 42.44) ซ่ึงไดไ้ปแลว้จากงวดท่ี 9 - 

11 เป็นจ านวน 38.41 ลบ. ดงัน้ันจะไดร้บัเงินอีก 4.03 ลบ. 

            

 - GP ควรจะไดร้บัส่วนแบ่งก าไรทั้งส้ิน 6.06 ลบ. (5.46 + 0.60 = 

6.06) ซ่ึงไดไ้ปแลว้จากงวดท่ี 11 เป็นจ านวน 4.59 ลบ. ดงัน้ันจะ

ไดร้บัเงินอีก 1.47 ลบ. 

            สรุปเงินท่ีไดค้ืนตั้งแต่งวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 12 

            
 - กองทุน K-GTPE20A-UI ไดเ้งินทั้งส้ิน 142.44 ลบ. (เงินตน้ 

100 ลบ. ส่วนแบ่งก าไร 42.44 ลบ.) 

             - GP ไดเ้งินส่วนแบ่งก าไรทั้งส้ิน 6.06 ลบ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

* IRR (Internal Rate of Return) คือ อตัราผลตอบแทนท่ีค านวณจากกระแสเงินสดท่ีจา่ยใหก้บัและไดร้บัจากกองทุนยอ่ย 

 

เงินส ารองเพื่อการบริหารจดัการกองทุนยอ่ย คือ เงินท่ีหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) พิจารณากนัไวส้ าหรบัใชเ้พื่อ

วตัถุประสงคต่์างๆ เช่น เพื่อการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อช าระค่าใชจ้า่ยหรือภาระผูกพนัต่างๆ ของกองทุนยอ่ยหรืออาจใชเ้พื่อวตัถุประสงค์โดย

ชอบอืน่ใด ซ่ึงการตั้งเงินส ารองดงักล่าวจะมีผลกระทบกบักระแสเงินสดท่ีผูล้งทุนจะทยอยไดร้บัระหว่างอายุกองทุน อาจท าใหผู้ล้งทุน

ไดร้บัผลตอบแทนต า่กว่ากรณีท่ีไม่มีการตั้งเงินส ารองได ้ 

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

แบ่งก าไรใหก้บัหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิดขา้งตน้ ยอ่มลดผลตอบแทนท่ีกองทุน K-GTPE20A-UI (และผูล้งทุนในกองทุน K-

GTPE20A-UI) จะไดร้บัจากการลงทุนในกองทุน LOIM 
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 * ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานในอดีต 

 

2. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเ้ปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จดุขาย คือ 

Miscellaneous 

1. ดชันีช้ีวดั ไมม่ี เน่ืองจากกองทุนมีการบริหารจดัการท่ีมีลกัษณะเฉพาะ เพ่ือใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ี
คาดหวงัตามระยะเวลาท่ีก าหนด จึงไมจ่ าเป็นตอ้งเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนกบัตวัช้ีวดั 
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นโยบายการจา่ยเงินปันผล มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ีจดทะเบียน 18 สิงหาคม 2563 (อาจเปล่ียนแปลงได)้ 

อายโุครงการ ประมาณ 9 ปี อยา่งไรก็ตาม กองทุนอาจเลิกโครงการก่อน 9 ปีได ้หากหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด 

(General Partner) ในฐานะเป็นผูร้บัผิดชอบต่อการบริหารจดัการของกองทุน LOIM ใชดุ้ลยพินิจ

เลิกกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนดงักล่าว  

ซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน 

  

จ านวนเงินทุนของโครงการ : 4,000 ลา้นบาท และอาจเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการไดอ้ีก 600 

ลา้นบาท 

วนัท าการซ้ือ : เสนอขายครั้งแรกวนัท่ี 29 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2563 ภายในเวลา 15.30 น. 

มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือ   : 1,000,000.00 บาท 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (เขา้) :  ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด

เค บริหารเงิน กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน กองทุนเปิดเค 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 : 5 วนัท าการนับแต่วนัท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั 

(ค านวณ NAV ทุกวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม และ

ประกาศ NAV ภายในวนัท าการถดัไป) 

คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยสิ์นไดท่ี้ www.kasikornasset.com 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน คุณวรียา จุลมนต ์ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส กองทุนทางเลือก 

วนัท่ีเริ่มบริหารกองทุนน้ี : 16 กนัยายน 2563 (อาจเปลี่ยนแปลงได)้ 

ผูส้นบัสนุนการขายหรือ 

รบัซ้ือคืน 
Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย  

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    

 

 

ขอ้มูลอ่ืนๆ 

http://www.kasikornasset.com/
http://www.kasikornasset.com/
http://www.kasikornasset.com/
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 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 21 กรกฎาคม 

2563 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองวา่ขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้ง 

ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด 
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ปัจจยัความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีระบุดา้นล่างน้ี เป็นเพียงปัจจยัความเส่ียงบางส่วนของการลงทุนในหน่วย private equity ผูล้งทุนควร

ศึกษาขอ้มลูการลงทุนและปัจจยัความเส่ียงเพิ่มเติมในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมก่อนตดัสินใจลงทุนในกองทุน 

ผูส้นใจลงทุนควรศึกษา และในกรณีท่ีเหมาะสม ควรขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาวิชาชีพเกี่ยวกบัผลท่ีจะเกิดขึ้ น รวมถึงผล

ทางดา้นภาษีจากการขอซ้ือ ถือครอง แลกเปล่ียน ไถ่ถอน หรือจ าหน่ายจา่ยโอนซ่ึงหน่วยลงทุนในกองทุนหลกัและกองทุนยอ่ย 

โดยขอ้มลูทางดา้นล่างน้ีอาจไม่ครอบคลุมความเส่ียงทั้งหมดจากการลงทุนในกองทุน 

 

ทั้งน้ี ผูล้งทุนรบัทราบว่ากองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ไม่รบัรองว่าการใชว้ิจารณญาณของหุน้ส่วนไม่

จ ากดัความรับผิด (General Partner) ผูจ้ดัการกองทุน (Manager) หรือ ผูจ้ดัการพอร์ตการลงทุน (Portfolio Manager) จะ

ส่งผลใหก้ารลงทุนของกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) สามารถสรา้งผลก าไร อีกทั้งกองทุนไม่สามารถ

รับรองว่ากองทุนหลัก (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) จะไม่ขาดทุน โดยกองทุนหลัก (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ี

กองทุนเขา้ลงทุน) อาจลงทุนในตราสารอื่นนอกจากท่ีระบุไว ้ซ่ึงรวมถึงตราสารท่ีไม่ไดม้ีอยู ่ณ วนัท่ีของหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ี แต่

อยู่ภายในกลยุทธ ์วตัถุประสงค ์และนโยบายการลงทุนของกองทุนย่อย โดยผูส้นใจลงทุนตอ้งท าการประเมินความเส่ียงจาก

การลงทุนในกองทุนดว้ยตนเอง  

 

ปัจจยัความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีระบุดา้นล่างน้ี โดยทัว่ไปมีผลกบัการด าเนินงานทั้งของกองทุน กองทุนหลกั กองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้

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

รวมทั้งหลกัทรพัยแ์ละตราสารท่ีกองทุนอา้งอิงเหล่าน้ันถือครองอยู่ อย่างไรก็ตาม ปัจจยัความเส่ียงเหล่าน้ีอาจมีผลกบักองทุน

โดยตรงดว้ย ในกรณีท่ีกองทุนหลักลงทุนโดยตรง ภายใตห้วัขอ้ปัจจยัความเส่ียงน้ี การกล่าวถึงกองทุนหลักใหห้มายความ

รวมถึงกองทุนยอ่ยหรือกองทุนอา้งอิงดว้ย แลว้แต่กรณี 

 

1. ความเส่ียงโดยทัว่ไป 

1.1 ผลตอบแทนการลงทุน  

ความส าเร็จของกองทุนขึ้ นอยู่กับความสามารถของหุ ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด (General Partner) ผู ้จัดการกองทุน 

(Manager) หรือผูจ้ดัการพอร์ตการลงทุน (Portfolio Manager) ของกองทุนหลักและกองทุนย่อยในการเลือกเขา้ลงทุนและ

ถอนการลงทุนท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี กองทุนไม่สามารถรบัประกนัว่ากองทุนหลักหรือกองทุนย่อยจะมีการลงทุนท่ีเหมาะสมหรือ

ประสบความส าเร็จ  

 

ปัจจุบนั ไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง (Liquid Market) ส าหรบัการลงทุนใน Private Equity และไม่อาจคาดหมายไดว้่าจะมีการ

พฒันาตลาดดงักล่าวขึ้ นในอนาคต ดงัน้ัน หุน้ในกองทุนยอ่ยจึงอาจจะไม่สามารถโอนเปล่ียนมือไดง่้าย กองทุนในฐานะผูถื้อหุน้

จ ากดัความรบัผิด (Limited Shareholder) จะมีขอ้ผูกพนัต่อกองทุนย่อยเป็นระยะเวลานานและโดยทัว่ไปจะไม่สามารถถอนตวั

จากกองทุนยอ่ยได ้ 

 

การลงทุนในบริษัทท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยส์ามารถจ าหน่ายเป็นตวัเงินไดย้าก และโดยทัว่ไปจะมีความเส่ียงใน

ระดบัท่ีสูงกว่าการลงทุนในบริษัทจดทะเบียน ในกรณีท่ีกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุนเป็นผูถื้อหุน้ส่วนน้อย การจดัหาความ

คุม้ครองอยา่งเพียงพอส าหรบัผลประโยชน์ของกองทุนยอ่ยอาจจะไม่สามารถท าได ้ 

 

ผูล้งทุนควรตระหนักว่าผลการด าเนินงานในอดีตไม่จ าเป็นตอ้งบ่งช้ีถึงผลการด าเนินงานในอนาคต และกองทุนไม่สามารถ

รบัรองว่ากองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุนจะมีผลการด าเนินงานท่ีเทียบเคียงกนั  

 

ปัจจยัความเสี่ยงที่ส  าคญั 
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มูลค่าของกองทุนอา้งอิง (Underlying Fund) อาจมีความผนัผวน กองทุนไม่สามารถรบัรองว่าจะบรรลุวตัถุประสงคก์ารลงทุน

ของกองทุนยอ่ย หรือกองทุนยอ่ยจะคืนทุนช าระแลว้ (Contributed Capital) ทั้งหมดหรือบางส่วนใหแ้ก่กองทุนในฐานะผูถื้อหุน้

จ ากดัความรบัผิด (Limited Shareholder)  

 

กฎระเบียบเกี่ยวกบัภาษี และการตีความกฎระเบียบเหล่าน้ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในกองทุนย่อย อาจเปล่ียนแปลงไดใ้น

ระหว่างท่ีกองทุนถือหน่วยลงทุนของกองทุนยอ่ย  

 

การเปล่ียนแปลงในสภาวะเศรษฐกิจ เช่น การปรบัขึ้ นอตัราดอกเบ้ีย การเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน เศรษฐกิจตกต า่  และ

ภาวะตกต า่ของภาคอุตสาหกรรมท่ีอยูใ่นพอรต์การลงทุน อาจเกิดขึ้ นไดใ้นระหว่างท่ีกองทุนถือหน่วยลงทุนของกองทุนยอ่ย ซ่ึง

อาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนอา้งอิง (Underlying Fund) และต่อกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุนในท่ีสุด  

 

ในช่วงปีแรก ๆ ของการจัดตั้งกองทุนย่อย มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้ับจากการจ าหน่ายการลงทุน (Realization Value) อาจมี

จ านวนต า่กว่ามูลค่าเร่ิมตน้ (Initial Value) โดยอาจมีสาเหตุจากผลกระทบของค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการจดัตั้งและ

การด าเนินงาน และการท่ีกองทุนย่อย เพิ่งอยู่ในระยะเร่ิมตน้ของวงจรการลงทุน การประเมินมูลค่าของกองทุนย่อย และการ

ลงทุนของกองทุนย่อย จะเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีมีอยู่ ในขณะท่ีมาตรฐานดงักล่าวมุ่งท่ีจะใหข้อ้มูลท่ีแทจ้ริงเป็น

ธรรมของมูลค่าของสินทรัพยข์องกองทุนย่อย ณ เวลาใดเวลาหน่ึง แต่มูลค่าตลาดท่ีแทจ้ริงของการลงทุนประเภท Private 

Equity จะเกิดขึ้ นก็ต่อเมื่อถอนหรือจ าหน่ายการลงทุนน้ัน 

 

1.2 การลงทุนต่อเน่ืองและขอ้ผูกพนัการช าระเงินทุน  

เน่ืองจากกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) อาจถูกเรียกใหจ้ดัหาเงินลงทุนต่อเน่ือง ช าระเงินทุนเพิ่มเติม 

หรือคืนผลตอบแทนท่ีจ่ายใหก้บักองทุนอา้งอิง (Underlying Fund) กองทุนจึงไม่สามารถรับรองว่ากองทุนหลัก (ซ่ึงรวมถึง

กองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) จะมีเงินทุนเพียงพอส าหรบัการด าเนินการดงักล่าว ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุน

และผูถื้อหน่วยลงทุนได ้ 

 

1.3 ความรบัผิดในกรณีการคืนผลตอบแทนท่ีจ่ายแลว้  

ในบางครั้ง หุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) ของกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) จะน า

เงินท่ีพึงจ่ายใหแ้ก่กองทุนในฐานะผูถื้อหุน้จ ากดัความรบัผิด (Limited Shareholder) ไปลงทุนต่อหรือเรียกจ านวนเงินท่ีไดจ้่าย

ใหก้ับกองทุนคืนเพื่อน าไปลงทุนต่อหรืออาจใช ้(หรือเรียกคืนเพื่อใช)้ ช าระหน้ีของกองทุนหลัก (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ี

กองทุนเขา้ลงทุน) หรือวตัถุประสงคโ์ดยชอบอื่นใด การเรียกคืนผลตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่กองทุนแลว้อาจมีผลทางภาษี ผูส้นใจ

ลงทุนควรปรึกษาท่ีปรึกษาวิชาชีพเกี่ยวกบัผลทางภาษีของการเรียกคืนน้ัน  

 

1.4 การกูย้มืเงิน  

กองทุนอา้งอิง (Underlying Fund) อาจกูย้ืมเงินตามขอ้จ ากดัท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารการจดัตั้งของกองทุนอา้งอิง โดยกองทุน

อา้งอิงอาจน าเอาวงเงินลงทุนท่ีไดร้บัหรือจะไดร้บัช าระจากผูล้งทุน (Capital Commitment) ซ่ึงรวมถึงวงเงินลงทุนท่ีไดร้บัหรือ

อาจไดร้บัจากกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ไปเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมของกองทุนอา้งอิง ในกรณี

ดงักล่าวหากกองทุนอา้งอิงผิดนัดช าระหน้ีหรือมีเหตุผิดสญัญาอื่นภายใตห้น้ีดงักล่าว (รวมถึงกรณีท่ีกองทุนอา้งอิงมีหน้ีสินลน้

พน้ตวั) ผูใ้หกู้อ้าจเรียกรอ้งใหผู้ล้งทุนของกองทุนอา้งอิงรวมถึงกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ช าระ

เงินลงทุนท่ียงัไม่ไดช้ าระ (Unfunded Commitments) ทั้งหมด เพื่อการช าระคืนหน้ีของกองทุนอา้งอิงได ้โดยในกรณีดงักล่าว

หากผูล้งทุนในกองทุนอา้งอิงบางรายไม่ช าระเงินลงทุนตามวงเงินลงทุนของตน อาจท าใหผู้ล้งทุนรายอื่น ๆ รวมถึงกองทุนหลกั 

(ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ตอ้งรบัภาระในหน้ีน้ันสูงเกินสดัส่วนท่ีควรจะเป็น ซ่ึงจะส่งผลกระทบในทางลบต่อ

กองทุนท าใหเ้กิดการขาดทุนได ้ 

 

 

 

 



  18 

 

1.5 การเรียกระดมทุน  

หากกองทุนในฐานะผูถื้อหุน้จ ากดัความรบัผิด (Limited Shareholder) ไม่ปฏิบติัตามการเรียกระดมทุนของกองทุนหลกั (ซ่ึง

รวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) จะถือเป็นกรณีท่ีผูถื้อหุน้จ ากดัความรบัผิดผิดสญัญา และจะถูกลงโทษตามท่ีระบุไวใ้น

ขอ้ตกลงการเสนอขายหลักทรัพยใ์หก้บับุคคลในวงจ ากัด (Private Placement Memorandum) ส าหรับการลงทุนในกองทุน

หลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) 

 

1.6 การเขา้ลงทุนหรือตกลงจะเขา้ลงทุนเป็นจ านวนท่ีเกินฐานวงเงินลงทุนท่ีจะเรียกเก็บจากผูล้งทุนของกองทุนยอ่ย  

การเขา้ลงทุนหรือตกลงจะเขา้ลงทุนเป็นจ านวนท่ีเกินฐานวงเงินลงทุนท่ีจะเรียกเก็บจากผูล้งทุนของกองทุนย่อย (Over-

Commitment) จะก่อใหเ้กิดความเส่ียงท่ีกองทุนย่อย ท่ีกองทุนเขา้ลงทุนน้ันไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีคา้งอยู่ได ้โดย

ผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) ของกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ไดท้ าการศึกษา

แลว้ และมีความเห็นว่ากองทุนยอ่ย อาจเขา้ลงทุนหรือตกลงเขา้ลงทุนเกินกว่าฐานวงเงินลงทุนท่ีจะเรียกจากผูล้งทุนของกองทุน

ย่อยไม่เกินรอ้ยละ 25 ของฐานวงเงินลงทุนท่ีกองทุนย่อยจะเรียกจากผูล้งทุน ดงัน้ัน การท่ีกองทุนเขา้ลงทุนในกองทุนย่อยจึง

ส่งผลใหก้องทุนตอ้งรบัความเส่ียงในการเขา้ลงทุนหรือตกลงจะเขา้ลงทุนเป็นจ านวนท่ีเกินฐานวงเงินลงทุนท่ีจะเรียกเก็บจากผู้

ลงทุนของกองทุนยอ่ยในอตัรารอ้ยละ 25 เช่นกนั นอกจากน้ี กองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุนยงัสามารถกูย้มืเงินส าหรบัจ านวน

เงินส่วนท่ีขาดหากเกิดเหตุการณด์งักล่าวขึ้ น ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกองทุนอนัท าใหค้วามเส่ียงของกองทุนเพิ่มขึ้ น  

 

1.7 ความเส่ียงเกี่ยวกบัการลงทุนประเภท Private Equity 

กองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) อาจมีความเส่ียงหลายประการท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในทรพัยสิ์น

หรือหลกัทรพัยข์องบริษัทต่าง ๆ ท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัย ์กองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) 

แขง่ขนักบันิติบุคคลอื่น ๆ หลายแห่งเพื่อใหไ้ดพ้อรต์การลงทุนท่ีน่าสนใจ และหากกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุน

เขา้ลงทุน) ไม่ประสบความส าเร็จอาจส่งผลใหผ้ลก าไรของกองทุนลดลง (หรือส่งผลใหก้องทุนประสบผลขาดทุน) นอกจากน้ี

เน่ืองจากลกัษณะของโครงการลงทุนของกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) ท่ีกองทุนเขา้ลงทุน กองทุนจึง

อาจมีความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในบริษัทซ่ึงอยู่ในระยะเร่ิมตน้และ/หรือบริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

บริษัทเหล่าน้ีอาจรบัภาระของภาวะในทางลบของธุรกิจและเศรษฐกิจไดน้้อยกว่าบริษัทท่ีมีขนาดใหญ่กว่าและก่อตั้งมานานกว่า 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทท่ีอยู่ในระยะเร่ิมตน้อาจขาดประสบการณ์หรือความรูค้วามสามารถในดา้นการบริหารจดัการ และ

ความสามารถท่ีจะเขา้ถึงช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของตน ขาดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และมีเงินทุนไม่

เพียงพอส าหรบัค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน การวิจยัและการพฒันา อีกทั้งเทคโนโลยีของบริษัทเหล่าน้ันอาจยงัไม่ไดร้บัการ

ทดสอบ ปัจจยัเหล่าน้ีท าใหผู้อ้อกหลกัทรพัยใ์นระยะเร่ิมตน้มีแนวโน้มท่ีจะลม้เหลวในดา้นการด าเนินงานและการเงิน ซ่ึงมีผล

ในทางลบต่อความอยู่รอดของผูอ้อกหลักทรัพยท์ั้งในระยะสั้นและระยะยาวมากกว่าผูป้ระกอบการรายอื่นในธุรกิจเดียวกนั 

บริษัทเหล่าน้ันอาจไม่มีประวติัการด าเนินงานท่ีสรา้งผลก าไร หรืออาจมีประวติัการด าเนินงานท่ีสรา้งผลก าไรอย่างจ ากดัและ

ไม่สามารถสรา้งผลก าไรไดใ้นอนาคต และอาจมีความผันผวนสูงในดา้นรายได ้ค่าใชจ้่ายและผลก าไร และอาจพึ่งพาการ

บริหารจดัการโดยบุคลากรหลกัเพียงคนเดียวหรือไม่กี่คน อีกทั้งอาจมีความอ่อนไหวต่อความสูญเสีย และความเส่ียงต่อการ

ลม้ละลายท่ีสูงกว่า ความสามารถท่ีจะแปลงการลงทุนประเภท Private Equity เป็นเงินทุนอาจขึ้ นอยู่กบัความส าเร็จของการ

ถอนตวัจากการลงทุน นอกจากน้ี ความส าเร็จของการถอนตวัจากการลงทุนอาจขึ้ นอยู่กบัการขาย การควบรวมกิจการ การ

เสนอขายหลักทรัพยต่์อประชาชนครั้งแรก หรือธุรกรรมในท านองเดียวกนั ในกรณีท่ีมีการถือครองส่วนไดเ้สียท่ีมีอ านาจ

ควบคุม (Controlling Interest) หรือส่วนไดเ้สียท่ีมีนัยส าคญั (Significant Stake) ในแต่ละทรัพยสิ์นหรือบริษัทท่ีเขา้ลงทุน 

(Portfolio Company) เน่ืองจากทรัพยสิ์นเหล่าน้ัน หรือหลักทรัพยข์องบริษัทเหล่าน้ันไม่ไดม้ีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัย ์

กองทุนไม่สามารถรบัรองว่ากองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) จะสามารถถอนตวัจากการลงทุนไดส้ าเร็จ

ในเวลาหรือราคาท่ีตอ้งการ และการถอนตวัจากการลงทุนในทรพัยสิ์นหรือหลกัทรพัยด์งักล่าวอาจเป็นไปไดย้าก มีความล่าชา้

อยา่งมาก หรือเป็นการพน้วิสยั 

 

1.8 ความเส่ียงจากการร่วมลงทุน (co-investment) 

กองทุนยอ่ยมีเป้าหมายท่ีจะร่วมลงทุน (co-invest) ใน  Private Companies ซ่ึงการร่วมลงทุนมกัจะเป็นการลงทุนในฐานะผูถื้อ

หุน้ส่วนน้อย (minority shareholder) โดยท่ีมีนักลงทุนรายอื่นลงทุนในฐานะผูล้งทุนหลัก ( lead investor) ซ่ึงแมว้่าการร่วม

ลงทุนจะมีขอ้ดีหลายประการ (เช่น การกระจายความเส่ียงจากการลงทุนในสดัส่วนท่ีต า่เทียบกบัมูลค่าการลงทุนทั้งหมด การ
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ลงทุนในท่ีผูล้งทุนหลักรายอื่นไดค้ดัเลือกมาแลว้ (pre-qualified deals) ฯลฯ) การลงทุนในลักษณะน้ีก็มีความเส่ียงหลาย

ประการเช่นกนั ยกตวัอย่างเช่น ความเส่ียงท่ีกลุ่ม Lombard Odier จะเลือกจดัสรรโอกาสลงทุนในกองทุนอา้งอิงท่ีมีศักยภาพ

ใหก้บัตนเองในขณะท่ีจดัสรรกองทุนอา้งอิงท่ีมีศกัยภาพต า่กว่าใหก้องทุนท่ีลงทุนในลกัษณะของการร่วมลงทุน (เช่น กองทุน

ยอ่ย) ความเส่ียงของการเป็นผูถื้อหุน้ส่วนน้อยซ่ึงผูถื้อหุน้ท่ีมีคะแนนเสียงส่วนใหญ่อาจเอาเปรียบได ้เป็นตน้ 

 

1.9 อายุโครงการและการขายคืนหน่วยลงทุน 

กองทุนมีอายุโครงการ 9 ปี แต่อาจเลิกโครงการก่อน 9 ปี ได ้หากหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิด (General Partner) ในฐานะ

เป็นผูร้ับผิดชอบต่อการบริหารจดัการของกองทุน LOIM ใชดุ้ลยพินิจเลิกกองทุนหลัก (ซ่ึงรวมถึงกองทุนย่อยท่ีกองทุนเขา้

ลงทุน) ทั้งน้ี ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดจ้นกว่าจะเลิกโครงการ และหากกองทุน LOIM และ/หรือกองทุนอา้งอิง 

ไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นของตนเพื่อคืนเงินตน้และหรือจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่กองทุน ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม อาจ

ส่งผลใหผู้ล้งทุนสูญเสียเงินตน้และผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั 
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 ความเสี่ยงจากความผนัผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียซ่ึงขึ้ นกบั
ปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหน้ีจะ

เปล่ียนแปลงในทิศทางตรงขา้มกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย เช่น หากอตัราดอกเบ้ียในตลาดเงินมีแนวโน้มปรบัตวั

สูงขึ้ น อตัราดอกเบ้ียของตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ก็จะสูงขึ้ นดว้ย ดงัน้ันราคาตราสารหน้ีท่ีออกมากอ่นหน้าจะมีการซ้ือขายใน

ระดบัราคาท่ีต า่ลง โดยกองทุนรวมท่ีมีอายุเฉล่ียของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกบัการ

เปล่ียนแปลงของราคามากกวา่กองทุนรวมท่ีมี portfolio duration ต า่กว่า 

 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจกุตวั (High Concentration Risk)  
- ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจาก

กองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซ่ึงหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการ

ด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมัน่คงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการด าเนินงานท่ีผันผวน

มากกว่ากองทุนท่ีกระจายตวัการลงทุนในหลายผูอ้อกตราสาร 

- ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง (High Sector Concentration Risk) 

เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั ซ่ึงหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อ

อุตสาหกรรมน้ัน กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด าเนินงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายหมวด

อุตสาหกรรม 

- ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตวัในประเทศใดประเทศหน่ึง (High Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุน

ลงทุนในประเทศใดประเทศหน่ึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั ซ่ึงหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศดงักล่าว 

เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม เป็นตน้ กองทุนดงักล่าวอาจมีผลการด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกว่ากองทุนท่ีกระจายการ

ลงทุนในหลายประเทศ 

  

 ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate 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  



หนังสือยินยอมรบัทราบความเส่ียงจากการลงทุน 

ขา้พเจา้ไดร้บัทราบและมีความเขา้ใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสี่ยง และ

ผลตอบแทนท่ีเก่ียวขอ้งกับกองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย (K-GTPE20A-UI) เป็น

อยา่งดีแลว้วา่  

 

1. กองทุน K-GTPE20A-UI มีการลงทุนแบบไม่จาํกดัอตัราส่วนในหน่วย private equity ท่ีลงทุนในบริษัทท่ีไม่ไดจ้ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์จึงจดัเป็นกองทุนท่ีมีความเส่ียงสูงหรือซบัซอ้น ซ่ึงมีความแตกต่างและความเส่ียงมากกวา่

กองทุนทัว่ไป อีกทั้งหน่วย private equity เป็นหลกัทรพัยท่ี์มีสภาพคล่องตํา่และมีราคาผนัผวน ผูล้งทุนอาจสูญเสีย

เงินตน้และหรือไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั กองทุนน้ีจึงเหมาะกบัผูล้งทุนท่ีมีความเขา้ใจในหลกัทรพัย์

ประเภทน้ีเป็นอยา่งดี และสามารถรบัผลขาดทุนระดบัสูงไดเ้ท่าน้ัน 

2. กองทุน K-GTPE20A-UI มีอายุโครงการ 9 ปี แต่อาจเลิกโครงการก่อน 9 ปีได ้หากหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด 

(General Partner) ในฐานะผูบ้ริหารจดัการของกองทุน LOIM ใชดุ้ลยพินิจเลิกกองทุนหลกั(ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ี

กองทุนเขา้ลงทุน) เพ่ือประโยชน์สูงสุดของกองทุนดงักล่าว และเน่ืองจากกองทุน K-GTPE20A-UI จะไม่รบัชาํระหน้ี

ดว้ยหลกัทรพัยอ่ื์นแทนเงิน อาจทาํใหก้องทุนยอ่ยและ/หรือกองทุนอา้งอิง ตอ้งจาํหน่ายหลกัทรพัยภ์ายในระยะเวลาท่ี

จาํกดัในราคาท่ีมีผูร้บัซ้ือขณะน้ัน หรือไม่สามารถจาํหน่ายหลกัทรพัยไ์ดภ้ายในอายุโครงการ เพ่ือนําเงินมาชาํระใหก้บั

กองทุน K-GTPE20A-UI ผูล้งทุนอาจสูญเสียเงินตน้และหรือไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั อยา่งไรก็ตาม             

ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเลิกโครงการได ้ 

3. กองทุนยอ่ยและหรือกองทุนอา้งอิงอาจมีการทาํธุรกรรมการกูย้มืเงินเพ่ือการลงทุนได ้ดงัน้ัน ในกรณีท่ีกองทุนยอ่ย

และหรือกองทุนอา้งอิงไม่สามารถจาํหน่ายหลกัทรพัยไ์ดใ้นราคาท่ีตอ้งการและในระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือนํามา

ชาํระหน้ีดงักล่าว กองทุนยอ่ยและหรือกองทุนอา้งอิงอาจถูกดาํเนินคดีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชาํระหน้ี

ดงักล่าวได ้ซ่ึงจะส่งผลกระทบในทางลบกบัผลการดาํเนินงานของกองทุน K-GTPE20A-UI ได ้

 

 



4. ในกรณีท่ีกองทุนยอ่ยมีการตั้งเงินสาํรองเพ่ือการบริหารจดัการกองทุนยอ่ย อาทิ เพ่ือการลงทุนเพ่ิมเติม เพ่ือชาํระ

ค่าใชจ้า่ยหรือภาระผูกพนัต่างๆ การตั้งเงินสาํรองดงักล่าวจะมีผลกระทบกบักระแสเงินสดท่ีผูล้งทุนจะทยอยไดร้บั

ระหวา่งอายุกองทุน อาจทาํใหผู้ล้งทุนไดร้บัผลตอบแทนตํา่กว่ากรณีท่ีไม่มีการตั้งเงินสาํรอง อีกทั้งหากจาํนวนเงิน

สาํรองดงักล่าวไม่เพียงพอต่อการชาํระค่าใชจ้า่ยหรือภาระผูกพนัต่างๆ อาจทาํใหก้องทุนหลกั กองทุนยอ่ย กองทุน

อา้งอิง และหรือกองทุน K-GTPE20A-UI ถูกดาํเนินคดีตามกฎหมายได ้

5. บลจ.กสิกรไทยในฐานะผูจ้ดัการกองทุน K-GTPE20A-UI ไม่ไดมี้ส่วนรว่มในการบริหารจดัการกองทุน LOIM ทั้งน้ี 

การพิจารณาเขา้ลงทุนหรือถอนการลงทุนในทรพัยสิ์นใดๆ รวมทั้งการเลิกกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ี

กองทุนเขา้ลงทุน) จะเป็นไปตามดุลยพินิจของหุน้ส่วนไมจ่าํกดัความรบัผิด (General Partner) ซ่ึงมีความรู ้

ความสามารถ และความเช่ียวชาญในการลงทุน Private Equity อยา่งไรก็ตาม กองทุน K-GTPE20A-UI ไม่สามารถ

รบัประกนัวา่กองทุน LOIM จะมีการลงทุนท่ีเหมาะสมหรือประสบความสาํเร็จ 

ขา้พเจา้รบัทราบวา่ขอ้มูลท่ีปรากฏในเอกสารน้ี เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัความเส่ียง โดยขา้พเจา้ไดศึ้กษา

ขอ้มูลการลงทุนของกองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย (K-GTPE20A-UI) รวมถึงปัจจยั

ความเส่ียง และคาํเตือนท่ีสาํคญัในการลงทุน ซ่ึงปรากฏอยูใ่นหนังสือช้ีชวน ท่ีขา้พเจา้ไดร้บัทราบไปก่อนหน้าน้ีเป็น

อยา่งดีแลว้ และขา้พเจา้ตกลงยนิยอมท่ีจะผูกพนัตนเองตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีปรากฏในหนังสือช้ีชวนของบริษัท

จดัการทุกประการ 

**ในกรณีที่เหมาะสม ผูล้งทุนควรขอคาํปรึกษาจากที่ปรึกษาวิชาชีพเก่ียวกบัผลที่จะเกิดข้ึน** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

- สาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุน – 

 

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

ขอรบัรองว่าขา้พเจา้มีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
 

ขา้พเจา้ เป็นผูท่ี้มีเงินเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

A. กรณีนิติบุคคล มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

 มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต่ 200 ลา้นบาทขึ้ นไป 

 มีเงินลงทุนในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าตั้งแต่ 40 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุน

ในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 80 ลา้นบาทขึ้ นไป ทั้งน้ีใหพ้ิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ 
 

B. กรณีบุคคลธรรมดาซ่ึงนับรวมกบัคู่สมรสแลว้ มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

 มีสินทรพัยสุ์ทธิ (สินทรพัยห์กัดว้ยหน้ีสิน) ตั้งแต่ 70 ลา้นบาทขึ้ นไป ทั้งน้ีสินทรพัยด์งักล่าวไม่นับรวมมลูค่าอสงัหาริมทรพัย ์

ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยัประจาํ 

 มีรายไดต่้อปีตั้งแต่ 10 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีไม่นับรวมกบัคู่สมรสแลว้มีรายไดต่้อปีตั้งแต่ 7 ลา้นบาทขึ้ นไป 

 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัย ์ (หุน้ หุน้กู ้ ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัร ตัว๋เงิน หน่วยลงทุน และใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หลกัทรพัยด์งักล่าว) หรือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าตั้งแต่ 25 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนใน

ทรพัยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 50 ลา้นบาทขึ้ นไป 



หนังสือยินยอมรบัทราบความเส่ียงจากการลงทุน 

ขา้พเจา้ไดร้บัทราบและมีความเขา้ใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสี่ยง และ

ผลตอบแทนท่ีเก่ียวขอ้งกับกองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย (K-GTPE20A-UI) เป็น

อยา่งดีแลว้วา่  

 

1. กองทุน K-GTPE20A-UI มีการลงทุนแบบไม่จาํกดัอตัราส่วนในหน่วย private equity ท่ีลงทุนในบริษัทท่ีไม่ไดจ้ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์จึงจดัเป็นกองทุนท่ีมีความเส่ียงสูงหรือซบัซอ้น ซ่ึงมีความแตกต่างและความเส่ียงมากกวา่

กองทุนทัว่ไป อีกทั้งหน่วย private equity เป็นหลกัทรพัยท่ี์มีสภาพคล่องตํา่และมีราคาผนัผวน ผูล้งทุนอาจสูญเสีย

เงินตน้และหรือไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั กองทุนน้ีจึงเหมาะกบัผูล้งทุนท่ีมีความเขา้ใจในหลกัทรพัย์

ประเภทน้ีเป็นอยา่งดี และสามารถรบัผลขาดทุนระดบัสูงไดเ้ท่าน้ัน 

2. กองทุน K-GTPE20A-UI มีอายุโครงการ 9 ปี แต่อาจเลิกโครงการก่อน 9 ปีได ้หากหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด 

(General Partner) ในฐานะผูบ้ริหารจดัการของกองทุน LOIM ใชดุ้ลยพินิจเลิกกองทุนหลกั(ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ี

กองทุนเขา้ลงทุน) เพ่ือประโยชน์สูงสุดของกองทุนดงักล่าว และเน่ืองจากกองทุน K-GTPE20A-UI จะไม่รบัชาํระหน้ี

ดว้ยหลกัทรพัยอ่ื์นแทนเงิน อาจทาํใหก้องทุนยอ่ยและ/หรือกองทุนอา้งอิง ตอ้งจาํหน่ายหลกัทรพัยภ์ายในระยะเวลาท่ี

จาํกดัในราคาท่ีมีผูร้บัซ้ือขณะน้ัน หรือไม่สามารถจาํหน่ายหลกัทรพัยไ์ดภ้ายในอายุโครงการ เพ่ือนําเงินมาชาํระใหก้บั

กองทุน K-GTPE20A-UI ผูล้งทุนอาจสูญเสียเงินตน้และหรือไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั อยา่งไรก็ตาม             

ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเลิกโครงการได ้ 

3. กองทุนยอ่ยและหรือกองทุนอา้งอิงอาจมีการทาํธุรกรรมการกูย้มืเงินเพ่ือการลงทุนได ้ดงัน้ัน ในกรณีท่ีกองทุนยอ่ย

และหรือกองทุนอา้งอิงไม่สามารถจาํหน่ายหลกัทรพัยไ์ดใ้นราคาท่ีตอ้งการและในระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือนํามา

ชาํระหน้ีดงักล่าว กองทุนยอ่ยและหรือกองทุนอา้งอิงอาจถูกดาํเนินคดีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชาํระหน้ี

ดงักล่าวได ้ซ่ึงจะส่งผลกระทบในทางลบกบัผลการดาํเนินงานของกองทุน K-GTPE20A-UI ได ้

 



4. ในกรณีท่ีกองทุนยอ่ยมีการตั้งเงินสาํรองเพ่ือการบริหารจดัการกองทุนยอ่ย อาทิ เพ่ือการลงทุนเพ่ิมเติม เพ่ือชาํระ

ค่าใชจ้า่ยหรือภาระผูกพนัต่างๆ การตั้งเงินสาํรองดงักล่าวจะมีผลกระทบกบักระแสเงินสดท่ีผูล้งทุนจะทยอยไดร้บั

ระหวา่งอายุกองทุน อาจทาํใหผู้ล้งทุนไดร้บัผลตอบแทนตํา่กว่ากรณีท่ีไม่มีการตั้งเงินสาํรอง อีกทั้งหากจาํนวนเงิน

สาํรองดงักล่าวไม่เพียงพอต่อการชาํระค่าใชจ้า่ยหรือภาระผูกพนัต่างๆ อาจทาํใหก้องทุนหลกั กองทุนยอ่ย กองทุน

อา้งอิง และหรือกองทุน K-GTPE20A-UI ถูกดาํเนินคดีตามกฎหมายได ้

5. บลจ.กสิกรไทยในฐานะผูจ้ดัการกองทุน K-GTPE20A-UI ไม่ไดมี้ส่วนรว่มในการบริหารจดัการกองทุน LOIM ทั้งน้ี 

การพิจารณาเขา้ลงทุนหรือถอนการลงทุนในทรพัยสิ์นใดๆ รวมทั้งการเลิกกองทุนหลกั (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอ่ยท่ี

กองทุนเขา้ลงทุน) จะเป็นไปตามดุลยพินิจของหุน้ส่วนไมจ่าํกดัความรบัผิด (General Partner) ซ่ึงมีความรู ้

ความสามารถ และความเช่ียวชาญในการลงทุน Private Equity อยา่งไรก็ตาม กองทุน K-GTPE20A-UI ไม่สามารถ

รบัประกนัวา่กองทุน LOIM จะมีการลงทุนท่ีเหมาะสมหรือประสบความสาํเร็จ 

ขา้พเจา้รบัทราบวา่ขอ้มูลท่ีปรากฏในเอกสารน้ี เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัความเส่ียง โดยขา้พเจา้ไดศึ้กษา

ขอ้มูลการลงทุนของกองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย (K-GTPE20A-UI) รวมถึงปัจจยั

ความเส่ียง และคาํเตือนท่ีสาํคญัในการลงทุน ซ่ึงปรากฏอยูใ่นหนังสือช้ีชวน ท่ีขา้พเจา้ไดร้บัทราบไปก่อนหน้าน้ีเป็น

อยา่งดีแลว้ และขา้พเจา้ตกลงยนิยอมท่ีจะผูกพนัตนเองตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีปรากฏในหนังสือช้ีชวนของบริษัท

จดัการทุกประการ 

**ในกรณีที่เหมาะสม ผูล้งทุนควรขอคาํปรึกษาจากที่ปรึกษาวิชาชีพเก่ียวกบัผลที่จะเกิดข้ึน** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

- สาํหรบัผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน – 

 

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

ขอรบัรองว่าขา้พเจา้มีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
 

ขา้พเจา้ เป็นผูท่ี้มีเงินเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

A. กรณีนิติบุคคล มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

 มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต่ 200 ลา้นบาทขึ้ นไป 

 มีเงินลงทุนในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าตั้งแต่ 40 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุน

ในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 80 ลา้นบาทขึ้ นไป ทั้งน้ีใหพ้ิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ 
 

B. กรณีบุคคลธรรมดาซ่ึงนับรวมกบัคู่สมรสแลว้ มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

 มีสินทรพัยสุ์ทธิ (สินทรพัยห์กัดว้ยหน้ีสิน) ตั้งแต่ 70 ลา้นบาทขึ้ นไป ทั้งน้ีสินทรพัยด์งักล่าวไม่นับรวมมลูค่าอสงัหาริมทรพัย ์

ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยัประจาํ 

 มีรายไดต่้อปีตั้งแต่ 10 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีไม่นับรวมกบัคู่สมรสแลว้มีรายไดต่้อปีตั้งแต่ 7 ลา้นบาทขึ้ นไป 

 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัย ์ (หุน้ หุน้กู ้ ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัร ตัว๋เงิน หน่วยลงทุน และใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หลกัทรพัยด์งักล่าว) หรือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าตั้งแต่ 25 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนใน

ทรพัยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 50 ลา้นบาทขึ้ นไป 




