
นโยบายการลงทุน

หามขายผูลงทุนรายยอย
GLOBAL TECH PE 20A
กองทุนเปดเค

K Global Tech PE 20A Fund Not for Retail Investors (K-GTPE20A-UI)

หามขายผูลงทุนรายยอย (กองทุนรวมสำหรับผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญพิเศษเทานั้น) กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซอน

ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนนี้ในชวงเวลา 9 ปได ดังนั้น หากมีปจจัยลบที่กระทบการลงทุน ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
และกองทุนนี้ไมถูกจำกัดความเสี่ยงดานการลงทุนเชนเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผูลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงไดเทานั้น

สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่ Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย

ลงทุนในกองทุนยอย LOIM PE K Investments - K Tech Fund 
(กองทุนยอย) ของกองทุนหลัก LOIM PE K Investments
(กองทุนหลัก) บริหารจัดการโดย Lombard Odier โดยท่ีกองทุน
ยอยเนนลงทุนใน Private Equity (PE) กลุมเทคโนโลยีหรือหมวด
อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีทั่วโลก 

อายุกองทุน: ไมเกิน 9 ป (ระยะเวลาที่ตองลงทุน 7 ป 
และสามารถขยายเวลาไดอีกไมเกิน 2 ป1)

หมายเหตุ 1 หรือนานกวานั้นหากขยายระยะเวลาดังกลาวโดยปฏิบัติ
ตามเอกสารจัดตั้งกองทุน

โครงสรางการลงทุนของกองทุน
กองทุน K-GTPE20A-UI

LOIM PE K Investments - K Tech Fund (กองทุนยอย)

สินทรัพยสภาพคลอง
เพื่อรอการลงทุนใน Private Equity

พอรตการลงทุน

ลงทุนตรงใน Private Companies

ลงทุนใน Private Equity Funds

*โดยสามารถขยายระยะเวลาไดอีก 1 ป

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

ในฐานะหุนสวนไมจำกัดความรับผิด (General Partner)

ทยอยลงทุน
ประมาณ 36 เดือน*

เงินลงทุน เงินตนและ
ผลตอบแทน

เสนอขาย 29 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2563 เริ่มตนลงทุน 1,000,000 บาท



•  อาจเปนการรวมลงทุนโดยตรงใน Private Company ประมาณ 70% และ อาจลงทุนในทรัพยสิน Private Equity 
อ่ืน เชน กองทุน PE Fund ในตลาดรอง (Secondary Market) ซึ่งรวมเรียกวา “กองทุนอางอิง” ไมเกิน 1 ใน 3

•  กระจายการลงทุนใน Private Equity (PE) กลุมเทคโนโลยีหรือหมวดอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีท่ัวโลกใน Theme 
ที่นาสนใจ

•  สำหรับ Stage ของกิจการที่เขาลงทุน จะเนนลงทุนในกิจการที่มั่นคง มีกระแสเงินสดสม่ำเสมอ (Buyout) และ
บริษัทที่เติบโตอยางรวดเร็ว (Growth Capital) หรือลงทุนในบริษัทที่เพิ่งเริ่มกอตั้งกิจการ (Venture Capital)

รวมลงทุนโดยตรงใน Private Company 
(Co-investment)
มักเปนการเขาลงทุนต้ังแตตนของโปรเจค เม่ือโปรเจคประสบ
ความสำเร็จ ผลตอบแทนมักสูงไปดวย อยางไรก็ตาม การ
ลงทุนในระยะเร่ิมตนอาจมีขอจำกัดในการเขาถึงแหลงเงินทุน
และทนทานตอภาวะเศรษฐกิจผันผวนไดนอย จึงมีโอกาสสูญ
เงินลงทุนหรือไมไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนได

ลงทุนผานกองทุน (Secondary PE Fund)
เนนโปรเจคท่ีกระแสเงินสดมีแนวโนมสม่ำเสมอ เน่ืองจากโปรเจค
มักจะอยูใน Stage ที่มั่นคงมากขึ้น สามารถดำเนินธุรกิจและ
นำผลกำไรจายคืนผูลงทุนได อยางไรก็ตาม Secondary PE 
Fund มักมี Upside นอยกวาการลงทุนโดยตรง

ที่มา Lombard Odier ณ ก.พ. 2563
หมายเหตุ พอรตการลงทุนเปาหมายและตัวอยางธุรกิจมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจแนวทางการสรางพอรตการลงทุนเทานั้น กองทุนยอยอาจ
ลงทุนแตกตางไปจากตัวอยางได 

กลยุทธการลงทุนของกองทุนยอย

พอรตการลงทุนเปาหมาย
(วัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจแนวทางการสรางพอรตการลงทุนเทานั้น)

อเมริกาเหนือ
ยุโรป
เอเชีย / สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน25%

25%

50%

การรวมลงทุนโดยตรง
ใน Private Company
การลงทุนผานกองทุน

30%

70%

Control Buyout
Growth Capital
Venture Capital

30% 30%

40%

สัดสวนการลงทุนตามภูมิภาค สัดสวนการลงทุนตาม
Investment Type

สัดสวนการลงทุนตาม
Investment Stage

เชน Venture Capital ท่ียังไมคอยเปน
ที่สนใจทำให Valuation ไมแพง ขณะ
ท่ีธุรกิจ Tech ในอังกฤษ เยอรมนี หรือ
ฝรั่งเศส มีการเติบโตสูง

มีธุรกิจประเภท Tech จำนวนมาก ธุรกิจ
ท่ีนาสนใจ เชน Security, Infrastructure 
Software, Data Analytics, Healthcare
IT&AI

เชน ธุรกิจกลุม Social Network, 
Big Data & AI, Fintech และ Life 
Science

เอเชียยุโรป สหรัฐฯ 



เขาถึง Tech PE*

ตัวอยาง ธุรกิจที่มีการระดมทุนผาน Private Equity

ที่มา *Lombard Odier ณ ก.พ. 2563

ที่มา Lombard Odier ณ ก.พ. 2563
หมายเหตุ พอรตการลงทุนเปาหมายและตัวอยางธุรกิจมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความเขาใจแนวทางการสรางพอรตการลงทุนเทาน้ัน กองทุนยอยอาจลงทุน
แตกตางไปจากตัวอยางได 

SpaceX ผูนำในการขนสงในอวกาศและดาวเทียม 
ของสหรัฐฯ
ประสบความสำเร็จในการผลิตยานอวกาศที่สามารถขนสง
มนุษยไปยังดวงจันทรและกลับมายังโลกไดอยางปลอดภัย

NA-KD ธุรกิจคาปลีกออนไลนของสวีเดน
ที่มี Platform Online ทำใหเขาถึงผูบริโภคจำนวนมาก และ
มีแนวโนมขยายวงกวางสูกลุมเปาหมายใหม พรอมท้ัง Line
สินคาที่หลากหลาย

Shape Security ผูใหบริการทางดานความ
ปลอดภัยของขอมูลในสหรัฐฯ
ซึ่งกำลังเปนที่ตองการของภาคธุรกิจเพื่อปกปองขอมูล
ของตนเอง

TriArm ธุรกิจ Biotech ในจีน
ที่มุงเนนการพัฒนากระบวนการรักษามะเร็งเพื่อใหผูปวย
เขาถึงการรักษาดวยตนทุนที่ต่ำลง

• สามารถมีสวนรวมลงทุนและเติบโตไปพรอมกับธุรกิจที่
เกี่ยวกับ Tech ซึ่งเปนแหลงสราง Growth ที่สำคัญ

• Private Market ชวยใหเงินลงทุนเติบโตตามความสำเร็จ
ของธุรกิจ (Capture Growth) กอนที่ธุรกิจเหลานี้จะเขา
จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย 

• ความผันผวนของสินทรัพยใน Private Market ต่ำกวา
หุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย

ทีมบริหารกองทุนหลักที่เชี่ยวชาญ*
• Lombard Odier เปนหน่ึงในผูนำดานการลงทุนใน Tech PE

ที่มีประสบการณกวา 10 ป 
• ใชประโยชนจาก Multi-strategy PE Platform ท่ีทำใหเขา

ถึงแหลงขอมูลและโอกาสการลงทุนทั่วโลก

ลดขอจำกัดการลงทุนใน PE 
• ลงทุนครั้งเดียว (Single Call) ไมยุงยากเหมือนกองทุน 

PE ทั่วไปที่มักเปนแบบ Multiple Call หรือเรียกเงินลงทุน
หลายครั้ง

• เงินท่ียังไมลงทุนใน PE จะถูกพักไวในสินทรัพยสภาพคลอง
ที่ใหผลตอบแทนแกผูลงทุน

• ลดความเส่ียงการถูกเรียกเงินคืนกรณีกองทุนตางประเทศ
ตองการเงินทุนเพิ่ม

• เงินลงทุนขั้นต่ำตอคนเริ่มตนเพียง 1 ลานบาท 
• ปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจ ทำให

มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนจำกัดกวาการไปลงทุน
โดยตรง

จุดเดนของการลงทุน



• เน่ืองจากกองทุนยอยอาจมีการต้ังเงินสำรองเพ่ือการบริหารจัดการ เชน เพ่ือ
การลงทุนเพ่ิมเติม เพ่ือชำระคาใชจายหรือภาระผูกพันตางๆ ซ่ึงจะมีผลกระทบ
กับกระแสเงินสดที่กองทุนหลักและกองทุน K-GTPE20A-UI ท่ีจะไดรับระหวาง
อายุกองทุน จึงอาจทำใหผูลงทุนไดรับผลตอบแทนต่ำกวากรณีที่ไมมีการตั้ง
เงินสำรอง

• ทั้งนี้ เงินสำรองที่ตั้งนั้น ถือเปนสินทรัพยสวนหนึ่งของกองทุนยอย หากจบ
โครงการแลว เงินสำรองดังกลาวไมไดถูกนำไปใช จะจายออกมาใหกองทุน 
K-GTPE20A-UI

ขอควรรูกอนลงทุน

ตัวอยางกระแสเงินสดของกองทุนยอย
เปรียบเทียบกรณีที่กองทุนยอยไมไดตั้งเงินสำรองกับกรณีที่กองทุนยอยตั้งเงินสำรอง ดังตาราง

หมายเหตุ : ขอมูลขางตนเปนเพียงตัวอยางการคำนวณเพ่ือประกอบการอธิบายการจัดสรรผลตอบแทนและการชำระเงินคืน
ของกองทุนยอย ดังนั้นจึงมิไดเปนการรับประกันวา ตัวเลขในตารางเปนผลการดำเนินงานที่กองทุนยอย สามารถทำได และ
ไมใชผลตอบแทนของกองทุนหลักและของกอง K-GTPE20A-UI ที่ผูลงทุนไดรับจริง

•  เนื่องจากกองทุนหลักมีการเรียกเงินลงทุนครั้งเดียว (Single Call) อาจทำใหผูลงทุนไดรับผลตอบแทนต่ำกวากรณีที่มีการ
เรียกเงินลงทุนหลายครั้ง (multiple call) เหมือนกอง PE ทั่วไป

•  ปจจัยเส่ียงหลักของการลงทุนใน Private Equity ซ่ึงไมไดจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย คือ สินทรัพยมีสภาพคลอง
ต่ำและประเมินมูลคาสินทรัพยไดยากกวาและไมสามารถประเมินมูลคาไดบอยเหมือนบริษัทท่ีจดทะเบียน เน่ืองจากการเขาถึงขอมูล
ของ Private Company น้ันคอนขางจำกัด ผูลงทุนจึงตองมีความรูความเขาใจ วาจะไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนกอนครบ
กำหนดอายุ และมีโอกาสที่กองทุนอาจไมสามารถขายสินทรัพยไดในราคาและ/หรือเวลาที่ตองการ

•  กองทุนยอยและหรือกองทุนอางอิงอาจมีการทำธุรกรรมการกูยืมเงินเพื่อการลงทุนไดโดยมีมูลคาสูงสุดไมเกิน 150% ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนยอย  ดังนั้น ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนจะเกิดขึ้นในกรณีที่กองทุนยอยและ
หรือกองทุนอางอิงไมสามารถจำหนายหลักทรัพยไดในราคาที่ตองการและในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อนำมาชำระหนี้ดังกลาว
ทำใหกองทุนยอยและหรือกองทุนอางอิง อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการชำระหน้ีดังกลาวได ซ่ึงกรณีดังกลาว
จะสงกระทบในทางลบกับผลการดำเนินงานของกองทุนได

กรณีกระแสเงินสดของกองทุนยอย
ตั้งเงินสำรอง (ลานบาท)

กรณีกระแสเงินสดของกองทุนยอย
ไมต้ังเงินสำรอง (ลานบาท)วันที่

Call เงินลงทุน
Distribution 1
Distribution 2
Distribution 3
Distribution 4

Distribution 5

กองทุนยอยจะไมจาย Distribution
ออกมาแตตั้งเปนเงินสำรองของกองทุนยอย

Distribution 6
Distribution 7
Distribution 8
Distribution 9

Distribution 10
Distribution 11
Distribution 12

เม่ือจบโครงการ หากเงินสำรองไมถูก
นำไปใช จะจายออกมาใหกองทุน

-100.00
5.00
5.00

10.00
15.00

0.00

10.00
20.00
30.00
10.00
15.00
5.00
5.00

10.00

24.25

30 มิ.ย. 2563
30 มิ.ย. 2565
31 ธ.ค. 2565
30 มิ.ย. 2566
31 ธ.ค. 2566

30 มิ.ย. 2567

31 ธ.ค. 2567
30 มี.ค. 2568
30 มิ.ย. 2568
30 ก.ย. 2568
31 ธ.ค. 2568
30 มิ.ย. 2569
31 ธ.ค. 2569
30 มิ.ย. 2570

31 ธ.ค. 2570

-100.00
5.00
5.00

10.00
15.00

20.00

20.00
30.00
10.00
15.00
5.00
5.00

10.00

4.25

10.36%11.29%

10.00

ตัวอยางผลตอบแทนเฉล่ียตอป (IRR)
ของกองทุนยอยตอนจบโครงการ



ผูลงทุนโปรดทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
หากทานตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ KAsset Contact Center โทร. 0 2673 3888

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


