
หามขายผูลงทุนรายยอย (กองทุนรวมสำหรับผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญพิเศษเทานั้น) กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซอน
ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนนี้ในชวงเวลา 9 ปได ดังนั้น หากมีปจจัยลบที่กระทบการลงทุน ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

และกองทุนนี้ไมถูกจำกัดความเสี่ยงดานการลงทุนเชนเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผูลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงไดเทานั้น

เสนอขาย 3 - 21 ตุลาคม 2565 เริ่มตนลงทุน 1,000,000 บาท

นโยบายการลงทุน

สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่ Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย

*กองทุนยอยจะเรียกระดมทุน (Capital Call) ครั้งแรกภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทุน K-GPE22B-UI
**กองทุนยอยมีระยะเวลาเขาลงทุน (Investment Period) ในกองทุนอางอิงภายใน 4 ป นับจากวันที่หุนสวนไมจำกัดความรับผิด (General Partner) 
ออกหุนราคาเริ่มตนใหแกนักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนยอย (วัน Closing) โดยที่ General Partner อาจจะขยายเวลาดังกลาวไดอีกไมเกิน 1 ป

โครงสรางการลงทุนของกองทุน
กองทุน K-GPE22B-UI

LOIM PE K Investments (กองทุนหลัก) บริหารจัดการโดย Lombard Odier Investment 
Managers Private Equity ในฐานะหุนสวนไมจำกัดความรับผิด (General Partner)

ลงทุนในสินทรัพยสภาพคลอง เพื่อรอการเรียก
ระดมทุน (Capital Call)* จากกองทุนยอย

LOIM PE K Investments - KSF II (กองทุนยอย)

พอรตการลงทุน

Secondary Investments: Private Equity

Co-Investments: Private Equity

ชวงระยะเวลาเขาลงทุน

Liquid Products

ทยอยลงทุน
ภายใน 4 ป**

เงินลงทุน เงินตนและ
ผลตอบแทน

K-GPE22B-UI
K Global Private Equity 22B Fund
Not for Retail Investors
กองทุนเปดเค โกลบอลไพรเวทอิควิต้ี 22B หามขายผูลงทุนรายยอย

ลงทุนในกองทุน LOIM PE K Investments – KSF II (กองทุนยอย) ซึ่งเปนกองทุนยอยของกองทุน LOIM PE K Investments 
(กองทุนหลัก) กองทุนยอยบริหารจัดการโดย Lombard Odier Funds (Europe) S.A. มีนโยบายลงทุนในสินทรัพยประเภท Private 
Equity (PE) ผานการลงทุนในหนวย PE รวมถึงการลงทุนโดยตรงในบริษัทเอกชนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Private 
Companies) และอาจลงทุนในกองทุน LO Co-Investment Fund II (LO CIF II)

อายุกองทุน : ประมาณ 9 ป
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ที่มา: Lombard Odier ณ มิ.ย. 2565
หมายเหตุ: พอรตการลงทุนเปาหมายและตัวอยางธุรกิจมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจแนวทางการสรางพอรตการลงทุนเทานั้น กองทุนยอยอาจ
ลงทุนแตกตางไปจากตัวอยางได

กลยุทธการลงทุนของกองทุนยอย

เปาหมายการกระจายลงทุน

Secondaries
LOCIF II
Other Directs

25%

25%

50%

สัดสวนการลงทุนตาม Investment Type สัดสวนการลงทุนตามภูมิภาค

•  เขาลงทุนโดยตรงใน Private Company ประมาณ 25% ลงทุนผานกองทุน LO Co-Investment Fund II (LO CIF II) 
ประมาณ 25% และอาจลงทุนในทรัพยสิน Private Equity อ่ืน เชน กองทุน PE Fund ในตลาดรอง (Secondary Market) 
ประมาณ 50%

•  กองทุนยอยสามารถเขาซื้อกิจการที่มีความมั่นคง และมีการสรางกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ (Buyout) หรือเขา
ลงทุนในธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูง (Growth) รวมถึงเขาลงทุนในบริษัทที่อยูในชวงแรกของการทำธุรกิจ 
(Venture Capital) 

รวมลงทุนโดยตรงใน Private Company
(Direct Co-Investment)
การเขาลงทุนโดยตรงในธุรกิจ ซ่ึงมักเปนการเขาลงทุนในระยะตน
ของธุรกิจ ดังน้ันหากธุรกิจประสบความสำเร็จ ก็จะสามารถสราง
ผลตอบแทนไดสูงดวยเชนกัน การลงทุนในธุรกิจระยะเร่ิมตนอาจ
มีขอจำกัดในการเขาถึงแหลงเงินทุนและอาจสามารถทนทานตอ
ภาวะเศรษฐกิจผันผวนไดนอย จึงมีโอกาสสูญเงินลงทุนหรือไมได 
รับผลตอบแทนจากการลงทุนได Lombard Odier จะเขารวมลงทุน
กับ General Partner (GP) ชั้นนำของโลก เพื่อลดความเสี่ยง 
และมีสวนรวมในโปรเจกตที่ไดผานการคัดเลือกมาอยางดีแลว

ลงทุนในกองทุน LO Co-Investment Fund II
(LO CIF II) 
กองทุนมีนโยบายในลักษณะ Co-Investment รวมกับผูจัดการ
กองทุนดาน Private Equity ช้ันนำท่ัวโลก การลงทุนใน LO CIF II 
จะชวยลดระยะเวลาในการเขาลงทุนของ K-GPE22B-UI และ
กระจายการลงทุนไปยังธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น

ลงทุนผานกองทุน (Secondary PE Fund)
ซ้ือหรือเขารวมลงทุนในพอรตการลงทุน ท่ีมีธุรกิจท่ีสามารถสรางกระแสเงินสดและผลตอบแทนท่ีสม่ำเสมอและแนนอน เน่ืองจาก
ธุรกิจอยูในระยะท่ีมีความม่ันคง ทำใหสามารถดำเนินธุรกิจและนำผลกำไรจายคืนใหผูลงทุนได ระยะเวลาการลงทุนส้ันกวาการลงทุน
โดยตรงและมีโอกาสไดรับเงินคืนจากการลงทุนเร็วกวา เนื่องจากเขาลงทุนหลังจากโปรเจกตเริ่มไปแลว

USA
Europe
Asia & Emerging Market

40%

40%

20%
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เขาถึงการลงทุนในธุรกิจนอกตลาดหลักทรัพย

ตัวอยาง ธุรกิจที่มีการระดมทุนผานกองทุน Private Equity ของ Lombard Odier

ที่มา *Lombard Odier ณ มิ.ย. 2565

ที่มา: Lombard Odier ณ มิ.ย. 2565
หมายเหตุ: พอรตการลงทุนเปาหมายและตัวอยางธุรกิจมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความเขาใจแนวทางการสรางพอรตการลงทุนเทาน้ัน กองทุนยอยอาจลงทุน
แตกตางไปจากตัวอยางได 

SpaceX ผูนำดานการขนสงสินคา ดาวเทียม
และนักบินอวกาศ
มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ปลอดภัย และเปนที่ยอมรับในระดับ
โลก รวมถึงไดรับสัญญาจาก NASA ในภารกิจนำมนุษย
กลับไปยังดวงจันทรอีกครั้ง

Ferraro Foods ผูผลิตและกระจายอาหาร
อิตาเลียนในสหรัฐฯ 
มีลูกคากวา 8,000 ราย กระจายตัวอยูใน 23 รัฐ
บริษัทมีผลิตภัณฑดานอาหารท่ีหลากหลาย เชน พาสตา 
ชีส มะเขือเทศ แปง เคร่ืองด่ืม เน้ือ อาหารทะเล ของหวาน 
พิซซา หรืออาหารกระปอง เปนตน

Jobandtalent ใหบริการจัดหางานผาน
แพลตฟอรม Workforce-as-a-service 
เพ่ือตอบสนองความตองการของภาคธุรกิจท่ีตองการ
จางงานในระยะสั้น และเปนหนึ่งในผูนำของโลกดานการ
หางานชั่วคราวผานระบบดิจิตอล

• มีสวนรวมลงทุนและเติบโตไปพรอมกับธุรกิจที่มีอัตราการ
เติบโตสูง ที่ปจจุบันไมไดจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย 
และไมสามารถลงทุนผานกองทุนรวมทั่วไปได
• Private Market ชวยใหเงินลงทุนมีโอกาสเติบโตตาม
ความสำเร็จของธุรกิจ (Capture Growth) กอนที่ธุรกิจ
เหลานี้จะเขาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย 
• ความผันผวนของราคาสินทรัพยใน Private Market ต่ำกวา
ราคาหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
• โอกาสรับผลตอบแทนระยะยาวท่ีโดดเดน หากธุรกิจในพอรต
การลงทุนตัดสินใจเขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย

ทีมบริหารกองทุนหลักที่เชี่ยวชาญ*
• Lombard Odier เปนหน่ึงในผูนำดานการลงทุนใน Private 
Equity ที่มีประสบการณกวา 15 ป 
• ใชประโยชนจาก Multi-strategy PE Platform ที่ทำให
เขาถึงแหลงขอมูลและโอกาสการลงทุนทั่วโลก

ลดขอจำกัดการลงทุนใน PE 
• ลงทุนครั้งเดียว (Single Call) ไมยุงยากเหมือนกองทุน 
PE ทั่วไปที่มักเปนแบบ Multiple Call หรือเรียกเงินลงทุน
หลายครั้ง
• เงินท่ียังไมลงทุนใน PE จะถูกพักไวในสินทรัพยสภาพคลอง
ที่ใหผลตอบแทนแกผูลงทุน
• ลดความเสี่ยงจากการถูกเรียกเงินคืน กรณีกองทุนใน
ตางประเทศตองการเงินทุนเพิ่ม
• เงินลงทุนขั้นต่ำ เริ่มตนเพียง 1 ลานบาท 
• ปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของ
ผูจัดการกองทุน ทำใหมีความเสี่ยงจาก FX จำกัดกวาการ
ไปลงทุนโดยตรง

จุดเดนของการลงทุน
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• เน่ืองจากกองทุนยอยอาจมีการต้ังเงินสำรองเพ่ือการบริหารจัดการ เชน เพ่ือ
การลงทุนเพ่ิมเติม เพ่ือชำระคาใชจายหรือภาระผูกพันตางๆ ของกองทุนยอย
การตั้งเงินสำรองดังกลาวจะมีผลกระทบกับกระแสเงินสดที่กองทุนหลักและ
กองทุน K-GPE22B-UI ที่จะไดรับระหวางอายุกองทุน ซึ่งอาจทำใหผูลงทุน
ไดรับผลตอบแทนต่ำกวากรณีที่ไมมีการตั้งเงินสำรอง

• ทั้งนี้ เงินสำรองที่ตั้งนั้น ถือเปนสินทรัพยสวนหนึ่งของกองทุนยอย หากจบ
โครงการแลว เงินสำรองดังกลาวไมไดถูกนำไปใช จะจายออกมาใหกองทุน 
K-GPE22B-UI

ขอควรรูกอนลงทุน

•  ปจจัยเส่ียงหลักของการลงทุนใน Private Equity ซ่ึงไมไดจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย คือ สินทรัพยมีสภาพคลอง
ต่ำและประเมินมูลคาสินทรัพยไดยากกวาและไมสามารถประเมินมูลคาไดบอยเหมือนบริษัทท่ีจดทะเบียน เน่ืองจากการเขาถึงขอมูล
ของ Private Company น้ันคอนขางจำกัด ผูลงทุนจึงตองมีความรูความเขาใจ วาจะไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนกอนครบ
กำหนดอายุ และมีโอกาสที่กองทุนอาจไมสามารถขายสินทรัพยไดในราคาและ/หรือเวลาที่ตองการ
•  กองทุนและกองทุนยอยอาจมีการกูยืมเงินหรือทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนเพ่ือการลงทุน โดยมีสัดสวนการลงทุนไมเกิน
รอยละ 50 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน หากราคาหลักทรัพยอางอิงมีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไมเปนไป
ตามท่ีคาดการณ จนอาจทำใหกองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาหรือตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนาแฝง จากการกูยืมเงิน หรือจากการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน อยางไรก็ตาม การขาดทุนดังกลาวจะไมเกิน 100% 
ของ NAV ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะศึกษาวิเคราะหปจจัยท่ีเก่ียวของท่ีมีผลกระทบตอราคา และมีการปรับเปล่ียนสถานะการลงทุนให
ทันเหตุการณ โดยการคำนวณอัตราสวนในการลงทุนท่ีเหมาะสมกับภาวการณเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยูตลอดเวลา
•  กองทุนลงทุนในสินทรัพยท่ีมีสภาพคลองต่ำและมีราคาผันผวน อาจจะไดผลตอบแทนไมเปนไปตามท่ีคาดหวัง

•  กองทุนมีอายุ 9 ป ไมสามารถขายคืนกอนได อยางไรก็ตาม อาจเลิกโครงการกอน 9 ปได ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ General Partner

ผูลงทุนโปรดทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
หากทานตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ KAsset Contact Center โทร. 0 2673 3988

คำเตือนท่ีสำคัญ 
• กองทุนมีการลงทุนในหนวย Private Equity ซึ่งเหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาว (ประมาณ 9 ป) 
• เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในหนวย Private Equity ซึ่งอาจมีความเสี่ยงดานสภาพคลองมากกวาการลงทุนในสินทรัพยที่มีการซื้อขายใน

ตลาดหลักทรัพย อีกทั้งกองทุนจะไมรับชำระหนี้ดวยหลักทรัพยอื่นแทนเงิน ซึ่งอาจทำใหกองทุนยอยตองจำหนายหลักทรัพยภายในระยะเวลา
ที่จำกัดในราคาที่มีผูรับซื้อขณะนั้น ดังนั้น ผูลงทุนอาจไมไดรับเงินตนและผลตอบแทนตามที่คาดหวัง ผูลงทุนควรศึกษาและทำความเขาใจใน
หนวย Private Equity กอนการลงทุน

• กองทุนมีอายุโครงการ 9 ป แตอาจเลิกโครงการกอน 9 ปได หากหุนสวนไมจำกัดความรับผิด (General Partner) ในฐานะเปนผูรับผิดชอบตอ
การบริหารจัดการของกองทุนหลักใชดุลยพินิจเลิกกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนยอย เพ่ือประโยชนสูงสุดของกองทุนหลัก ท้ังน้ี ผูลงทุนไมสามารถ
ขายคืนหนวยลงทุนไดจนกวาจะเลิกโครงการ  และหากกองทุนหลัก กองทุนยอยและ/หรือกองทุนอางอิง ไมสามารถจำหนายทรัพยสินของตน
เพ่ือคืนเงินตนและ/หรือจายผลตอบแทนใหแกกองทุนภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม อาจสงผลใหผูลงทุนสูญเสียเงินตนและผลตอบแทนตามท่ีคาดหวัง

• กองทุนหลัก กองทุนยอย และ/หรือกองทุนอางอิง อาจไมสามารถชำระหน้ี หรือภาระผูกพันท่ีเกิดข้ึนกับกองทุนดังกลาวได เชน ในกรณีท่ีกองทุน
อางอิงเรียกเงินท่ีชำระแลวคืนจากกองทุนยอย และกองทุนยอยไมสามารถชำระคืนเงินดังกลาวได อาจทำใหกองทุนหลัก กองทุนยอยและ/หรือ
กองทุนอางอิง รวมทั้งกองทุนถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการชำระหนี้ดังกลาวได

• ในกรณีที่กองทุนยอย มีการตั้งเงินสำรองเพื่อการบริหารจัดการกองทุนยอย อาทิ เพื่อการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อชำระคาใชจายหรือภาระผูกพัน
ตางๆ ของกองทุน หรืออาจใชเพื่อวัตถุประสงคโดยชอบอื่นใด การตั้งเงินสำรองดังกลาวจะมีผลกระทบกับกระแสเงินสดที่ผูลงทุนจะทยอยได
รับระหวางอายุกองทุน อาจทำใหผูลงทุนไดรับผลตอบแทนต่ำกวากรณีที่ไมมีการตั้งเงินสำรอง

• กองทุนอางอิงอาจนำเงินที่พึงจายใหแกกองทุนยอย ไปลงทุนตอ หรือเรียกคืนจำนวนเงินที่ไดจายใหกับกองทุนยอย เพื่อนำไปลงทุนตอ หรือ
อาจใชเพื่อวัตถุประสงคโดยชอบอื่นใด ดังนั้น กองทุนอาจมิไดรับชำระคืนเงินตนและผลตอบแทนตามที่คาดหวังจากกองทุนยอย ผูลงทุนควร
ศึกษาขอมูลการลงทุนและปจจัยความเสี่ยงเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม

• กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารท่ีมีสัญญา
ซ้ือขายลวงหนาแฝง และทำธุรกรรมกูยืมหรือ Repo เพ่ือการลงทุน ทำใหอาจมีความเส่ียงมากกวากองทุนท่ีลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง 
จึงอาจมีกำไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง

• กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือต่ำกวาอันดับท่ีสามารถลงทุนได (Non-Investment Grade) และ/หรือท่ีไมมีการจัดอันดับ
ความนาเช่ือถือ (Unrated) และ/หรือหลักทรัพยท่ีมิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities) ผูลงทุนอาจมีความเส่ียงสูงข้ึนจาก
การไมไดรับชำระคืนเงินตนและดอกเบี้ย

• เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในตางประเทศ ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนลงทุน อาทิ การเปล่ียนแปลงทางการเมืองหรือ
นโยบายทางการเงิน อาจสงผลกระทบตอมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนได รวมถึงการออกมาตรการที่อาจสงผลใหผูลงทุนไดรับเงินคาขาย
คืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาที่กำหนดไวในหนังสือชี้ชวน

• กองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนจึง
อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) 

• บลจ.กสิกรไทยในฐานะผูจัดการกองทุน ไมไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนยอย ทั้งนี้ การพิจารณาเขาลงทุน
หรือถอนการลงทุนในทรัพยสินใดๆ รวมท้ังการเลิกกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนยอย จะเปนไปตามดุลยพินิจของหุนสวนไมจำกัดความรับผิด 
(General Partner) ซึ่งมีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการลงทุน Private Equity
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