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กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้  19A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  

K Global Private Equity 19A Fund Not for Retail Investors 

K-GPE19A-UI 

กองทุนรวมผสม 

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 

กองทุนรวมท่ีเนน้ลงทุนแบบมีความเสีย่งตา่งประเทศ  

หนงัสือช้ีชวนสว่นสรุปขอ้มูลสาํคญั 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 

การเขา้รว่มตอ่ตา้นทุจรติ : ไดร้บัการรบัรอง CAC 

  

  

  

  

  

  

  

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน 

ขอ้มลู ณ วนัท่ี 6 มิถุนายน 2562 

คุณกาํลงัจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

 
คุณตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

 

ค่าธรรมเนียม 

 
ผลการดาํเนินงาน 

 
ขอ้มูลอ่ืนๆ 

 

Fund ID: F95 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นท่ีลงทุน 

 

IPO: 30 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2562 

 

ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วงเวลา 7 ปีได ้ 

ดงันั้น หากมีปัจจยัลบที่ส่งผลกระทบตอ่การลงทุนดงักล่าว ผูล้งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจาํนวนมาก 

และกองทุนน้ีไม่ถูกจาํกดัความเสี่ยงดา้นการลงทุนเช่นเดียวกบักองทุนรวมทัว่ไป  

จงึเหมาะกบัผูล้งทุนที่รบัผลขาดทุนระดบัสูงไดเ้ท่านั้น 

 

หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 

(กองทุนรวมสาํหรบัผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) 

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซบัซอ้น 



  2 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุกาํลงัจะลงทุนอะไร? 

 นโยบายการลงทุนของกองทุน  

เน้นลงทุนในหน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุนต่างประเทศ (หน่วย private equity) โดยไม่จาํกดัอตัราส่วน ผ่านการลงทุนใน 

LOIM PE K Investments (กองทุนหลกั) ท่ีจดัตั้งขึ้ นภายใตก้ฎหมายของประเทศลกัเซมเบิรก์ (Luxembourg) โดยจดัตั้งขึ้ น

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

การบริหารจดัการของ Lombard Odier Funds (Europe) S.A. ซ่ึงไดร้ับการแต่งตั้งโดย Lombard Odier Investment 

Managers Private Equity ในฐานะหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิดใหบ้ริหารจดัการกองทุนหลกัในฐานะผูจ้ดัการ (Manager) 

โดยมีมลูค่าขัน้ตํา่ในการลงทุน (minimum commitment) ไม่น้อยกว่า 15 ลา้นเหรียญดอลลารส์หรฐั และมีระยะเวลาท่ีตอ้ง

ลงทุนประมาณ 5 ปี และสามารถขยายเวลาไดอ้ีก 2 ปี 

 

ส่วนท่ีเหลือ กองทุนอาจลงทุนใน ตราสารทุน ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารแห่งหน้ี และหรือเงินฝากในสถาบนัการเงินทั้งใน

และต่างประเทศ ทั้งท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) และหรือตํา่กว่าอนัดบัท่ี

สามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และหรือท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) โดยไม่จาํกดั

อตัราส่วน  

 

ทั้งน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes หรือ SN) และสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

(Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถึงกองทุนจะลงทุนใน

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน และกองทุนอาจกูย้ืม

เงินหรือทาํธุรกรรมขายโดยมีสญัญาซ้ือคืนเพื่อการลงทุนไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 50 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน อย่างไรก็

ตาม กองทุนจะไม่ทาํธุรกรรมการขายหลกัทรพัยท่ี์ตอ้งยมืหลกัทรพัยเ์พื่อการส่งมอบ (short sell) 

 

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

private equity ท่ีซ้ือขายในตลาดรอง (Secondary Market) โดยอาจเป็นการลงทุนโดยตรงในบริษัทเอกชนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียน

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

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

(Underlying Fund))  

LOIM PE K Investments (กองทุนหลกั) แบ่งหุน้เป็นสองประเภทดงัน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้ท่ีมีอาํนาจบริหารจดัการ (Management Shares) มีสถานะเทียบเท่ากบัหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิดของหา้ง

หุน้ส่วนจาํกดั และโดยผลของกฎหมาย ตอ้งรับผิดร่วมกนัและแทนกนัในหน้ีใด ๆ ท่ีไม่สามารถชําระไดจ้ากสินทรัพยข์อง 

กองทุนหลกั ทั้งน้ี Lombard Odier Investment Managers Private Equity จะมีสถานะเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีอาํนาจบริหารจดัการ

ของกองทุนหลกั ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “หุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด” (General Partner) จะเป็นผูร้บัผิดชอบต่อการบริหาร

จดัการของกองทุนหลกั ซ่ึงตอ้งกระทาํการเพื่อประโยชน์สงูสุดของกองทุนหลกั 

 (2) ผูถื้อหุน้สามญั (Ordinary Shares) มีความรบัผิดจาํกดัเพียงจาํนวนเงินท่ีลงทุนในกองทุนหลกั ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ผูถื้อ

หุน้จาํกดัความรับผิด” (Limited Shareholder) โดยกองทุนจะมีสถานะเป็นหน่ึงในผูถื้อหุน้จาํกดัความรับผิด (Limited 

Shareholder) ของกองทุนหลกั  

(หุน้ท่ีมีอาํนาจบริหารจดัการและหุน้สามญัต่อไปน้ีจะเรียกรวมกนัว่า “หุน้”) 

 

ลกัษณะสาํคญัของกองทุนยอ่ย LOIM PE K Investments – KSF I (กองทุนยอ่ย KSF I) :  

ช่ือกองทุนหลกั LOIM PE K Investments 

ช่ือกองทุนยอ่ย LOIM PE K Investments – KSF I 

Manager Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 

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

วตัถุประสงคก์าร

ลงทุนและนโยบาย

การลงทุน 

กองทุนยอ่ย KSF I มีวตัถุประสงคส์รา้งผลตอบแทนในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในหน่วย Private 

Equity ท่ีซ้ือขายในตลาดรอง (Secondary Market) โดยอาจเป็นการลงทุนโดยตรงในบริษัทเอกชนท่ี

ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Private Companies) และ/หรือลงทุนผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

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

อา้งอิง” (Underlying Fund)) โดยมีเป้าหมายการลงทุนในการลงทุนท่ีมีขนาดการลงทุน (Equity 

Tickets) ตํา่กว่า 50 ลา้นเหรียญดอลลารส์หรฐั (USD)  

 

ทั้งน้ี กองทุนยอ่ย KSF I อาจร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทท่ีตอ้งการระดมทุน โดยอาจเป็นการเขา้

ลงทุนในบริษัทท่ีกิจการมีความมัน่คง (Buyout) หรือลงทุนในบริษัทท่ีมีรายไดแ้ละเติบโตอยา่ง

รวดเร็วซ่ึงตอ้งการเงินทุนเพื่อขยายกิจการเพิ่มเติม (Growth Capital) หรือลงทุนในบริษัทท่ีเพิ่งเร่ิม

ก่อตั้งกิจการ (Venture Capital) หรือลงทุนในบริษัทท่ีไม่สามารถดาํเนินกิจการใหเ้ป็นไปตามแผน

ธุรกิจท่ีกาํหนดไว ้และ/หรือบริษัทท่ีมกัมีการปรบัโครงสรา้งกิจการหรือปรบัปรุงแผนธุรกิจ 

(Special Situations) โดยการลงทุนเหล่าน้ีจะไม่ยดึติดกบักลุ่มอตุสาหกรรมและภาคธุรกิจ และไม่

เกิน 1 ใน 3 ของ Capital Commitment 

 

กองทุนยอ่ย KSF I จะลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดพฒันาแลว้ และอาจมีการลงทุนบางส่วนในตลาดเกิด

ใหม่ (Emerging Market) โดยเฉพาะในภมิูภาคเอเชีย ซ่ึงการลงทุนในกองทุนอา้งอิง (Underlying 

Fund) อาจเป็นการลงทุนโดยตรงหรือลงทุนผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicles) 

ท่ีจดัตั้งขึ้ นโดยผูจ้ดัการกองทุนของ Private Equity Fund ซ่ึงผูจ้ดัการกองทุนเหล่าน้ีมีแนวโน้มท่ีจะ

เป็นบุคคลซ่ึงไดร้บัการคดัเลือกจากผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) และเป็นผูท่ี้มี

ความเช่ียวชาญในการลงทุนน้ันๆ 

ทั้งน้ี กองทุนยอ่ย KSF I จะลงทุนในกองทุนอา้งอิง (Underlying Fund) แต่ละกองทุนอา้งอิงไม่เกิน

รอ้ยละ 30 ของ Capital Commitment  

กองทุนยอ่ย KSF I อาจนําเงินลงทุนท่ีไดร้บัชาํระแลว้จากผูล้งทุน (Capital Contribution) ซ่ึงยงัไม่ได้

นําไปลงทุนในกองทุนอา้งอิง (Underlying Fund) ไปลงทุนในสินทรพัยส์ภาพคล่องระยะสั้น ซ่ึงมี

แนวโน้มวา่จะเป็นการลงทุนแบบรายวนั เพื่อรอการลงทุนในกองทุนอา้งอิง (Underlying Fund) 

และ/หรือเพื่อใชช้าํระเป็นค่าธรรมเนียมการจดัการ หน้ีสินอื่นๆ ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใชจ้่าย

อื่นๆ หรืออาจนําไปจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิด (Limited Shareholder) ก็ได ้ทั้งน้ี 

เป็นไปตามดุลยพินิจของหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner)  

ทั้งน้ี กองทุนยอ่ย KSF I จะมีระยะเวลาเขา้ลงทุนในกองทุนอา้งอิง (Underlying Fund) ภายใน 18 

เดือนนับจากวนัท่ีเรียกเงินลงทุนจากผูล้งทุน 

การเพ่ิมสถานะการลงทุนในสินทรพัยใ์หมี้มูลค่าสูงกว่ามูลคา่ทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน 

(Leverage) 

กองทุนยอ่ย KSF I อาจทาํการ leverage และ/หรือทาํธุรกรรมการกูย้มื ในกรณีท่ีกองทุนอา้งอิง 

(Underlying Fund) มีการเรียกระดมทุนเป็นจาํนวนเงินท่ีเกินกวา่จาํนวนเงินลงทุนทั้งหมดท่ีกองทุน

ยอ่ย KSF I จะเรียกเก็บจากผูล้งทุน (Over-Commitment) หรือเพื่อชาํระเงินในกรณีท่ีผูล้งทุนของ

กองทุนผิดนัดชาํระเงินลงทุนท่ีตกลงกนัไว ้โดยมีมลูค่าสงูสุดไม่เกิน 150% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุนยอ่ย KSF I โดยอตัราส่วนดงักล่าวจะแบ่งเป็นมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนท่ี 100% และ

ส่วนเกิน (leverage) จากการกูย้มื (Borrowings) สงูสุดท่ี 50% ภายใตว้ธีิการคาํนวณแบบ 

Commitment Method และ Gross Method ตามกฎหมายของสหภาพยุโรปเก่ียวกบั Alternative 

Investment Fund Manager ลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 
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ผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสดุจากการเขา้ทาํธุรกรรมการกูย้มืเงินและหรือการขายหลกัทรพัยโ์ดยมีสญัญาซ้ือคืน (Worst 

case scenario) เป็นอยา่งไร 

กองทุนยอ่ย KSF I และหรือกองทุนอา้งอิงอาจมีการทาํธุรกรรมการกูย้มืเงินและหรือการขายหลกัทรพัยโ์ดยมีสญัญาซ้ือคืน

เพื่อการลงทุนได ้ ดงัน้ัน ผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสุดจากการลงทุนจะเกิดขึ้ นในกรณีท่ีกองทุนยอ่ย KSF I และหรือกองทุน

อา้งอิงไม่สามารถจาํหน่ายหลกัทรพัยไ์ดใ้นราคาท่ีตอ้งการและในระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อนํามาชาํระหน้ีดงักล่าว ทาํให้

กองทุนยอ่ย KSF I และหรือกองทุนอา้งอิง รวมทั้งกองทุน K-GPE19A-UI อาจถูกดาํเนินคดีตามกฎหมายได ้ 

 กลยทุธใ์นการบริหารการลงทุน 

มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคล่ือนไหวตามกองทุนหลกั 
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 ผูล้งทุนท่ีสามารถรบัความผันผวนของราคาของหน่วย private equity ท่ีกองทุนไปลงทุน ซ่ึงอาจปรบัตวัเพ่ิม

สงูข้ึนหรือลดลงตํา่กวา่มลูค่าท่ีลงทุนและทาํใหข้าดทุนได ้

 ผูล้งทุนท่ีสามารถลงทุนไดใ้นระยะยาวตั้งแต่ 7 ปีข้ึนไป โดยคาดหวงัผลตอบแทนท่ีดีกว่าการลงทุนในตรา

สารหน้ีทัว่ไป 

 ผูล้งทุนท่ีสามารถรบัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนได ้ 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

กองทุนรวมน้ีไม่เหมาะกบัใคร 
 ผูล้งทุนท่ีเนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจาํนวนเงินท่ีแน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยูค่รบ  

 

 

 

 

 

ทาํอยา่งไรหากยงัไม่เขา้ใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนรวมน้ี 

 อ่านหนังสือช้ีชวนฉบบัเต็ม  หรือสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบริษัทจดัการ  

 อยา่ลงทุนหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมน้ีดีพอ 
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คาํเตอืนที่สาํคญั 
 กองทุนมีการลงทุนในหน่วย private equity ซ่ึงเหมาะสาํหรบัการลงทุนระยะยาว (ประมาณ 7 ปี)  

 เน่ืองจากกองทุนมีการลงทุนในหน่วย private equity ซ่ึงอาจมีความเส่ียงดา้นสภาพคล่องมากกว่าการลงทุนใน

สินทรพัยท่ี์มีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัย ์อีกทั้งกองทุนจะไม่รบัชาํระหน้ีดว้ยหลักทรัพยอ์ื่นแทนเงิน ซ่ึงอาจทาํให้

กองทุนยอ่ย KSF I ตอ้งจาํหน่ายหลักทรัพยภ์ายในระยะเวลาท่ีจาํกดัในราคาท่ีมีผูร้ับซ้ือขณะน้ัน ดงัน้ัน ผูล้งทุนอาจ

ไม่ไดร้บัเงินตน้และผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั ผูล้งทุนควรศึกษาและทาํความเขา้ใจในหน่วย private equity  ก่อน

การลงทุน 

 กองทุนมีอายุโครงการ 7 ปี แต่อาจเลิกโครงการก่อน 7 ปีได ้หากหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) ใน

ฐานะเป็นผูร้บัผิดชอบต่อการบริหารจดัการของกองทุนหลกัใชดุ้ลยพินิจเลิกกองทุนหลกั และหรือกองทุนย่อย KSF I 

เพื่อประโยชน์สงูสุดของกองทุนหลกั ทั้งน้ี ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดจ้นกว่าจะเลิกโครงการ  และหาก

กองทุนหลกั กองทุนย่อย KSF I และหรือกองทุนอา้งอิง ไม่สามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นของตนเพื่อคืนเงินตน้และหรือ

จ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่กองทุน (และผูล้งทุนในลาํดบัต่อมา) ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม อาจส่งผลใหผู้ล้งทุนสูญเสีย

เงินตน้และผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั 
 กองทุนหลกั กองทุนยอ่ย KSF I และหรือกองทุนอา้งอิง อาจไม่สามารถชาํระหน้ี หรือภาระผูกพนัท่ีเกิดขึ้ นกบักองทุน

ดงักล่าวได ้เช่น ในกรณีท่ีกองทุนอา้งอิงเรียกเงินท่ีชาํระแลว้คืนจากกองทุนย่อย KSF I และกองทุนย่อย KSF I ไม่

สามารถชาํระคืนเงินดงักล่าวได ้อาจทาํใหก้องทุนหลกั กองทุนย่อย KSF I และหรือกองทุนอา้งอิง รวมทั้งกองทุนถูก

ดาํเนินคดีตามกฎหมายได ้

 ในกรณีท่ีกองทุนยอ่ย KSF I มีการตั้งเงินสาํรองเพื่อการบริหารจดัการกองทุนย่อย KSF I อาทิ เพื่อการลงทุนเพิ่มเติม 

เพื่อชาํระค่าใชจ้่ายหรือภาระผูกพนัต่างๆ ของกองทุน KSF I หรืออาจใชเ้พื่อวตัถุประสงคโ์ดยชอบอื่นใด การตั้งเงิน

สาํรองดงักล่าวจะมีผลกระทบกบักระแสเงินสดท่ีผูล้งทุนจะทยอยไดร้ับระหว่างอายุกองทุน อาจทําใหผู้ล้งทุนไดร้ับ

ผลตอบแทนตํา่กว่ากรณีท่ีไม่มีการตั้งเงินสาํรอง 

 กองทุนอา้งอิงอาจนําเงินท่ีพึงจ่ายใหแ้ก่กองทุนยอ่ย KSF I ไปลงทุนต่อ หรือเรียกคืนจาํนวนเงินท่ีไดจ้่ายใหก้บักองทุน

ยอ่ย KSF I เพื่อนําไปลงทุนต่อ หรืออาจใชเ้พื่อวตัถุประสงคโ์ดยชอบอื่นใด ดงัน้ัน กองทุนอาจมิไดร้บัชาํระคืนเงินตน้

และผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงัจากกองทุนย่อย KSF I  ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลการลงทุนและปัจจัยความเส่ียง

เพิ่มเติมในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

 กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio 

Management) ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง และทําธุรกรรมกูย้ืมหรือ repo เพื่อการลงทุน ทําใหอ้าจมี

ความเส่ียงมากกว่ากองทุนท่ีลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง จึงอาจมีกาํไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลกัทรพัย์

อา้งอิงโดยตรง 

 กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือตํา่กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(non-investment grade) 

และ/หรือท่ีไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (unrated) และ/หรือหลกัทรพัยท่ี์มิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

(Unlisted Securities) ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงสงูขึ้ นจากการไม่ไดร้บัชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย 

 เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนลงทุน อาทิ การ

เปล่ียนแปลงทางการเมืองหรือนโยบายทางการเงิน อาจส่งผลกระทบต่อมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้รวมถึงการ

ออกมาตรการท่ีอาจส่งผลใหผู้ล้งทุนไดร้บัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน 

 กองทุนลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงดา้นอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ัดการ

กองทุน ดงัน้ัน กองทุนจึงอาจมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk)  

 บลจ.กสิกรไทยในฐานะผูจ้ดัการกองทุน ไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารจดัการกองทุนหลกั และหรือกองทุนย่อย KSF I 

ทั้งน้ี การพิจารณาเขา้ลงทุนหรือถอนการลงทุนในทรัพยสิ์นใดๆ รวมทั้งการเลิกกองทุนหลกั และหรือกองทุนย่อย 

KSF I จะเป็นไปตามดุลยพินิจของหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) ซ่ึงมีความรู ้ความสามารถ และ

ความเช่ียวชาญในการลงทุน Private Equity 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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 แผนภาพแสดงตาํแหน่งความเสีย่งของกองทุนรวม 

ปัจจยัความเสีย่งท่ีสาํคญั 

 

 

 

• ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน (SD)  

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

• ความเส่ียงจากการกระจกุตวัลงทุนในผูอ้อกรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) 

การกระจุกตวัลงทุนในผูอ้อกตราสารรวม 

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

• ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 

การป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด บางสว่น ดลุยพินิจ ไม่ป้องกนั 

 

 

ตํา่ สูง 

ต ํา่ สูง 

ต ํา่ สูง 
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ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

 

 
 
 
 

 
 
 

รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย 3.00% 2.00% 

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน 3.00% ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียน(เขา้) 

เฉพาะในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้ง

แรก (IPO) 

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใน

อตัราเท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง

หรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแลว้แต่

อตัราใดจะสงูกว่า 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียน(ออก) ไม่เปิดใหส้บัเปล่ียนออกจากกองทุน 

 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ 

 

 

 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคุณจะไดร้บั  

ดงัน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน * 

 

 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย) 

ค่าธรรมเนียม 
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ค่าธรรมเนียมของ LOIM PE K Investments (กองทุนหลกั) 

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

 

ค่าธรรมเนียมของกองทุนยอ่ย KSF I 

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) : ในช่วงระยะเวลาการลงทุนจะคิดในอตัรารอ้ยละ 0.75 ต่อปีของ Capital 

Commitment ของกองทุนยอ่ย KSF I และหลงัจากระยะเวลาการลงทุนจะคิดในอตัรารอ้ยละ 0.75 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุนยอ่ย KSF I ทั้งน้ี จะตอ้งไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 0.30 ต่อปีของ Capital Commitment โดยจะชาํระใหก้บัหุน้ส่วนไม่จาํกดัความ

รบัผิด (General Partner) ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และธนัวาคม  

- ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุน (Carried Interest) : เม่ือกองทุน K-GPE19A-UI ไดร้บัผลตอบแทนท่ีคาดหวงั (Hurdle Rate) จาก

การลงทุนในกองทุนยอ่ย KSF I ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 8 ต่อปี หุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) จะไดร้บัส่วนแบ่งกาํไร

ในอตัรารอ้ยละ 12.50 ของกาํไรส่วนเกินทุน   

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

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นในช่วงการจดัตั้งกองทุนย่อย KSF I    

- ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น เช่น ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการ ค่าธรรมเนียมการฝากทรพัยสิ์น ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ

บญัชี ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ซ่ึงอาจเกิดขึ้ นระหว่างการดาํเนินการของกองทุนยอ่ย KSF I: ตามค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง 

 

การจดัสรรผลตอบแทนและการชาํระเงินคืนของกองทุนยอ่ย KSF I (Distribution and Repayment Policy)  

หุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) จะเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรเงินท่ีกองทุนยอ่ย KSF I ไดร้บัจากกองทุนอา้งอิง 

(Underlying Fund) ใหก้บัผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิด (Limited Shareholder) และหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General 

Partner) ตามสดัส่วน โดยเรียงลาํดบัดงัน้ี 

1) ชาํระเงินคืนใหก้บัผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิด (Limited Shareholder) จนกว่าจาํนวนเงินสะสมท่ีผูถื้อหุน้จาํกดัความ

รบัผิดไดร้บั (Cumulative Distributions) เท่ากบัจาํนวนเงินทั้งหมดท่ีผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิด (Limited Shareholder) 

ลงทุนในกองทุนยอ่ย KSF I (Capital Commitment) 

2) เม่ือชาํระเงินคืนครบตามขอ้ 1) แลว้ หากยงัมีผลตอบแทนส่วนเกิน จะจดัสรรผลตอบแทนส่วนเกินดงักล่าวใหก้บัผู ้

ถือหุน้จาํกดัความรบัผิด (Limited Shareholder) จนกว่าจาํนวนเงินสะสมท่ีผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิดไดร้บั (Cumulative 

Distributions) เท่ากบัผลตอบแทนจากการลงทุน ("Hurdle Rate") ท่ีรอ้ยละ 8 ต่อปีโดยคาํนวณจากกระแสเงินสดท่ีจ่าย

ใหก้บัและไดร้บัจากกองทุนยอ่ย KSF I ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

3) เม่ือจดัสรรเงินครบตามขอ้ 2) แลว้ หากยงัมีผลตอบแทนส่วนเกิน จะจดัสรรผลตอบแทนส่วนเกินดังกล่าวใหก้บั

หุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) จนกว่าหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) จะไดร้บัส่วนแบ่ง

กาํไรจากการลงทุน (Carried Interest) เท่ากบัรอ้ยละ 12.5 ของผลรวมของจาํนวนเงินท่ีจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้จาํกดัความรบั

ผิด (Limited Shareholder) ตามขอ้ 2) กบัจาํนวนเงินท่ีจดัสรรใหก้บัหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) ตาม

ขอ้น้ี 

4) เม่ือจดัสรรเงินครบตามขอ้ 3) แลว้ หากยงัมีผลตอบแทนส่วนเกิน จะจดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือในอตัรารอ้ยละ 12.5 

ใหก้บัหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) และในอตัรารอ้ยละ 87.5 ใหก้บัผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิด (Limited 

Shareholder) (จาํนวนเงินท่ีหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) ไดร้บัตามขอ้ 3) และ 4) จะเรียกรวมกนัว่า 

"ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุน (Carried Interest)") 

ทั้งน้ี หุน้ส่วนไม่จํากัดความรับผิด (General Partner) อาจไม่จัดสรรเงินไดไ้ปยงัผูถื้อหุน้จํากัดความรับผิด(Limited 

Shareholder) โดยทนัทีและอาจใชดุ้ลยพินิจในการเล่ือนการจดัสรรเงินดงักล่าวตามความเหมาะสม 

 

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลกัและกองทุนยอ่ย KSF I 



  10 

 

 

 

 

วนัท่ี 
งวดท่ี
คืนเงิน 

กระแส
เงินสด 
(ลบ.) 

IRR 

ผูไ้ดร้บัการจดัสรร 

หมายเหตุ 
K-GPE19A-UI 

General 
Partner 
(GP) 

31/05/2019   -100       เงินลงทุนในกองทุนย่อย KSF I 

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

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

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

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

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

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

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

31/12/2021 8 30 0.00% 30   กองทุน K-GPE19A-UI ไดร้บัคืนเงินตน้ครบ 100 ลบ. 
30/06/2022 9 10 4.54% 10  กองทุน K-GPE19A-UI จะไดเ้งินจนกว่า IRR จะเท่ากบั 8% จึงจะเร่ิม

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

31/12/2022 10 8.85 8.00% 8.85  กองทุน K-GPE19A-UI จะไดเ้งินจนกว่า IRR จะเท่ากบั 8% จึงจะเร่ิม
แบ่งให ้GP งวดน้ี IRR ยงัไม่เกิน 8% กองทุน K-GPE19A-UI จึงไดร้บั
เงินทั้งหมด 

31/03/2023 11 2.5 8.88% - 2.50 งวดน้ี IRR มากกว่า 8% ดงัน้ันจะตอ้งเร่ิมแบ่งเงินให ้GP ดว้ย สดัส่วน
ท่ีแบ่ง คือ ใหก้องทุน K-GPE19A-UI  87.50% ให ้GP 12.50% 

            

 - สาํหรบังวดน้ี ถา้คาํนวณท่ี IRR เท่ากบั 8% กองทุน K-GPE19A-
UI ควรจะไดร้บัเงิน 18.85 ลบ. ซ่ึงกองทุน K-GPE19A-UI ไดร้บัไป
แลว้ในงวดท่ี 9 และงวดท่ี 10 

            
 - ซ่ึงเงินท่ีกองทุน K-GPE19A-UI ไดร้บัไปแลว้ 18.85 ลบ. คิดเป็น 
87.50% ดงัน้ันส่วนของ GP ท่ี 12.50% คิดเป็นเงิน 2.69 ลบ. 

             - ดงัน้ันเงิน 2.5 ลบ.ของงวดน้ีจะเป็นของ GP ทั้งหมด 
31/05/2024 12 6.65 10.86% 5.65 1 เงินท่ีไดค้ืนตั้งแต่งวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 12 รวมเป็นเงิน 128 ลบ. คิดเป็น

เงินตน้ 100 ลบ. ส่วนแบ่งกาํไร 28 ลบ. ซ่ึงจะคาํนวณการแบ่งเงิน 28 
ลบ.ดงัน้ี 
 - ในงวดน้ี ถา้คาํนวณท่ี IRR เท่ากบั 8% กองทุน K-GPE19A-UI 
ควรจะไดร้บัเงิน 18.62 ลบ. ซ่ึงเงินจาํนวนน้ีคิดเป็น 87.50% ดงัน้ัน
ส่วนของ GP ท่ี 12.50% คิดเป็นเงิน 2.66 ลบ. 
 - เมื่อแบ่งใหก้องทุน K-GPE19A-UI 18.62 ลบ. และ GP 2.66 ลบ.
แลว้ ยงัมีเงินเหลืออีก 6.72 ลบ. (28 - 18.62 - 2.66 = 6.72) ก็
จะแบ่งใหก้องทุน K-GPE19A-UI  87.50% คิดเป็นเงิน 5.88 ลบ. 
และให ้GP 12.50% คิดเป็นเงิน 0.84 ลบ. 
 - ดงัน้ัน กองทุน K-GPE19A-UI ควรจะไดร้บัส่วนแบ่งกาํไรทั้งส้ิน 
24.50 ลบ. (18.62 + 5.88 = 24.50) ซ่ึงไดไ้ปแลว้จากงวดท่ี 9 
และ 10 เป็นจาํนวน 18.85 ลบ. ดงัน้ันจะไดร้บัเงินอีก 5.65 ลบ. 
 - GP ควรจะไดร้บัส่วนแบ่งกาํไรทั้งส้ิน 3.50 ลบ. (2.66 + 0.84 = 
3.50) ซ่ึงไดไ้ปแลว้จากงวดท่ี 11 เป็นจาํนวน 2.50 ลบ. ดงัน้ันจะ
ไดร้บัเงินอีก 1 ลบ. 
สรุปเงินท่ีไดค้ืนตั้งแต่งวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 12 
 - กองทุน K-GPE19A-UI ไดเ้งินทั้งส้ิน 124.50 ลบ. (เงินตน้ 100 
ลบ. ส่วนแบ่งกาํไร 24.50 ลบ.) 
 - GP ไดเ้งินส่วนแบ่งกาํไรทั้งส้ิน 3.50 ลบ. 

            

            

            

            

            

 

 

ตวัอยา่งขั้นตอนการจดัสรรผลตอบแทนและการชาํระเงินคืนของกองทุนยอ่ย KSF I 

ตวัเลขและขอ้มลูดงัต่อไปน้ี เป็นเพียงตัวอย่างการคาํนวณเพื่อประกอบการอธิบายการจดัสรรผลตอบแทนและการชาํระเงินคืนกรณีท่ีกองทุนย่อย KSF I ไมม่ีการตั้ง

เงินสาํรองเพื่อการบริหารจดัการกองทุนย่อย KSF I ดงัน้ันจึงมิไดเ้ป็นการรบัประกนัว่า ตวัเลขในตารางเป็นผลการดาํเนินงานท่ีกองทุนย่อย KSF I สามารถทาํได ้

และไม่ใช่ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนไดร้บัจริง 

- กองทุน K-GPE19A-UI ลงทุนในกองทุนย่อย KSF I เป็นจาํนวนเงิน 100 ลา้นบาท  

- กองทุนย่อย KSF I ทยอยจ่ายคืนเงินตน้และผลตอบแทนตลอดอายุกองทุน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 128 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

หมายเหตุ 

เงินสาํรองเพื่อการบริหารจดัการกองทุนย่อย KSF I คือ เงินท่ีหุน้ส่วนไมจ่าํกดัความรบัผิด (General Partner) พิจารณากนัไวส้าํหรบัใชเ้พ่ือวตัถุประสงคต่์างๆ 

เช่น เพื่อการลงทุนเพิม่เติม เพื่อชาํระค่าใชจ้่ายหรือภาระผกูพนัต่างๆ ของกองทุน KSF I หรืออาจใชเ้พื่อวตัถุประสงคโ์ดยชอบอ่ืนใด ซ่ึงการตั้งเงินสาํรอง

ดงักล่าวจะมีผลกระทบกบักระแสเงินสดท่ีผูล้งทุนจะทยอยไดร้บัระหวา่งอายุกองทุน อาจทาํใหผู้ล้งทุนไดร้บัผลตอบแทนตํา่กว่ากรณีท่ีไม่มีการตั้งเงินสาํรองได ้
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 * ผลการดาํเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต * 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

วนัท่ีจดทะเบียน 12 มิถุนายน 2562 (อาจเปล่ียนแปลงได)้ 

อายโุครงการ ประมาณ 7 ปี อยา่งไรก็ตาม กองทุนอาจเลิกโครงการก่อน 7 ปีได ้หากหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด 

(General Partner) ในฐานะเป็นผูร้บัผิดชอบต่อการบริหารจดัการของกองทุนหลกัใชดุ้ลยพินิจเลิก 

กองทุนหลกั และหรือกองทุนยอ่ย KSF I และตอ้งกระทาํการเพื่อประโยชน์สงูสุดของกองทุนหลกั  

ซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน 

  

จาํนวนเงินทุนของโครงการ       : 5,000 ลา้นบาท และอาจเพิ่มจาํนวนเงินทุนของโครงการไดอ้ีก

ไม่เกิน 750 ลา้นบาท  

 

วนัทาํการซ้ือ : เสนอขายครั้งแรกวนัท่ี 30 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2562  

ภายในเวลา 15.30 น. 

มลูค่าขัน้ตํา่ของการซ้ือ   : 1,000,000.00 บาท 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (เขา้) :  ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด

เค บริหารเงิน กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน กองทุนเปิเค ตราสารรฐัระยะสั้น กองทุนเปิดเค ตราสาร

หน้ีระยะสั้น และกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลสั เพื่อซ้ือกองทุนน้ีในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได ้

หมายเหตุ: กองทุนสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของ

ประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกา หรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซ่ึง

โดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้ง

หุน้ส่วนซ่ึงจดัใหมี้ขึ้ นและดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

วนัทาํการขายคืน : บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั โดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของ

บริษัทจดัการและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัครั้งสุดทา้ยเม่ือเลิกกองทุน โดยจะโอนผลตอบแทน

เขา้บญัชีเงินฝากตามท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์วใ้นวนัท่ีเปิดบญัชีกองทุน 

ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : 5 วนัทาํการนับแต่วนัทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั 

(คาํนวณ NAV ทุกส้ินเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม และประกาศ NAV ภายในวนั

ทาํการถดัไป) 

คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยสิ์นไดท่ี้ www.kasikornasset.com 

ขอ้มูลอ่ืนๆ 

ผลการดาํเนินงานในอดีต 

 

2. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเ้ปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน ณ จดุขาย คือ 

Miscellaneous 

1. ดชันีช้ีวดั ไมมี่ เน่ืองจากกองทุนมีการบริหารจดัการท่ีมีลกัษณะเฉพาะ เพ่ือใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ี

คาดหวงัตามระยะเวลาท่ีกาํหนด จึงไมจ่าํเป็นตอ้งเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนกบัตวัช้ีวดั 

http://www.kasikornasset.com/
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน คุณชุณหวรรณ ขตัตินานนท ์  ผูจ้ดัการกองทุนทางเลือก 

วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุนน้ี : 12 มิถุนายน 2562 

ผูส้นบัสนุนการขายหรือ 

รบัซ้ือคืน 

Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย 

และผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอื่นๆ (ถา้มี) 

ติดตอ่สอบถาม 

รบัหนงัสือช้ีชวน 

รอ้งเรียน 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 

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

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

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

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

ธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดท่ี้ 

www.kasikornasset.com    

 

 

 

 

 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมีความ

เส่ียงจากการลงทุนซ่ึงผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัเงินลงทุนคืนเต็มจาํนวน 

 ไดร้บัอนุมติัจดัตั้ง และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของสาํนักงาน ก.ล.ต 

 การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนักงาน ก.ล.ต. ได้

รบัรองถึงความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ี

เสนอขายน้ัน ทั้งน้ี บริษัทจดัการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั ณ วนัท่ี 27 พฤษภาคม 

2562 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการดาํเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองวา่ขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้ง 

ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาํใหผู้อ้ื่นสาํคญัผิด 

http://www.kasikornasset.com/
http://www.kasikornasset.com/


  13 
 

 
 
 
 
ปัจจยัความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีระบุดา้นล่างน้ี เป็นเพียงปัจจยัความเส่ียงบางส่วนของการลงทุนในหน่วย private equity ผูล้งทุนควร

ศึกษาขอ้มลูการลงทุนและปัจจยัความเส่ียงเพิ่มเติมในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมก่อนตดัสินใจลงทุนในกองทุน 

ผูส้นใจลงทุนควรศึกษา และในกรณีท่ีเหมาะสม ควรขอคาํปรึกษาจากท่ีปรึกษาวิชาชีพเก่ียวกบัผลท่ีจะเกิดขึ้ น รวมถึงผล

ทางดา้นภาษีจากการขอซ้ือ ถือครอง แลกเปล่ียน ไถ่ถอน หรือจาํหน่ายจา่ยโอนซ่ึงหน่วยลงทุนในกองทุนหลกัและกองทุนยอ่ย 

KSF I โดยขอ้มลูทางดา้นล่างน้ีอาจไม่ครอบคลุมความเส่ียงทั้งหมดจากการลงทุนในกองทุน 

 

ทั้งน้ี ผูล้งทุนรับทราบว่ากองทุนหลักไม่รับรองว่าการใชว้ิจารณญาณของหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) 

ผูจ้ดัการกองทุน (Manager) หรือ ผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) จะส่งผลใหก้ารลงทุนของกองทุนหลัก 

สามารถสรา้งผลกาํไร อีกทั้งกองทุนไม่สามารถรบัรองว่ากองทุนหลกั จะไม่ขาดทุน โดยกองทุนหลกั อาจลงทุนในตราสารอื่น

นอกจากท่ีระบุไว ้ซ่ึงรวมถึงตราสารท่ีไม่ไดมี้อยู่ ณ วนัท่ีของหนังสือช้ีชวนฉบับน้ี แต่อยู่ภายในกลยุทธ์ วตัถุประสงค ์และ

นโยบายการลงทุนของกองทุนยอ่ย KSF I โดยผูส้นใจลงทุนตอ้งทาํการประเมินความเส่ียงจากการลงทุนในกองทุนดว้ยตนเอง 

 

ปัจจยัความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีระบุดา้นล่างน้ี โดยทัว่ไปมีผลกบัการดําเนินงานทั้งของกองทุน กองทุนหลัก กองทุนย่อย KSF I 

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

หลกัทรพัยแ์ละตราสารท่ีกองทุนอา้งอิงเหล่าน้ันถือครองอยู ่อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัความเส่ียงเหล่าน้ีอาจมีผลกบักองทุนโดยตรง

ดว้ย ในกรณีท่ีกองทุนหลกัลงทุนโดยตรง ภายใตห้วัขอ้ปัจจยัความเส่ียงน้ี การกล่าวถึงกองทุนหลกัใหห้มายความรวมถึงกองทุน

ยอ่ย KSF I หรือกองทุนอา้งอิงดว้ย แลว้แต่กรณี 

 

1. ความเส่ียงโดยทัว่ไป 

1.1 ผลตอบแทนการลงทุน 

ความสําเร็จของกองทุนขึ้ นอยู่กับความสามารถของหุน้ส่วนไม่จาํกัดความรับผิด (General Partner) ผูจ้ัดการกองทุน 

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

และถอนการลงทุนท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี กองทุนไม่สามารถรบัประกนัว่ากองทุนหลกั หรือกองทุนย่อย KSF I จะมีการลงทุนท่ี

เหมาะสมหรือประสบความสาํเร็จ 

 

ปัจจุบนั ไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง (Liquid Market) สาํหรบัการลงทุนใน Private Equity และไม่อาจคาดหมายไดว้่าจะมีการ

พฒันาตลาดดงักล่าวขึ้ นในอนาคต ดงัน้ัน หุน้ในกองทุนยอ่ย KSF I จึงอาจจะไม่สามารถโอนเปล่ียนมือไดง่้าย กองทุนในฐานะ

ผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิด (Limited Shareholder) จะมีขอ้ผกูพนัต่อกองทุนย่อย KSF I เป็นระยะเวลานาน และโดยทัว่ไปจะไม่

สามารถถอนตวัจากกองทุนยอ่ย KSF I ได ้

 

การลงทุนในบริษัทท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยส์ามารถจาํหน่ายเป็นตวัเงินไดย้าก และโดยทัว่ไปจะมีความเส่ียงใน

ระดบัท่ีสงูกว่าการลงทุนในบริษัทจดทะเบียน ในกรณีท่ีกองทุนย่อย KSF I ท่ีกองทุนเขา้ลงทุนเป็นผูถื้อหุน้ส่วนน้อย การจดัหา

ความคุม้ครองอยา่งเพียงพอสาํหรบัผลประโยชน์ของกองทุนยอ่ย KSF I อาจจะไม่สามารถทาํได ้

 

ผูล้งทุนควรตระหนักว่าผลการดาํเนินงานในอดีตไม่จาํเป็นตอ้งบ่งช้ีถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต และกองทุนไม่สามารถ

รบัรองว่ากองทุนยอ่ย KSF I ท่ีกองทุนเขา้ลงทุนจะมีผลการดาํเนินงานท่ีเทียบเคียงกนั 

 

มลูค่าของกองทุนอา้งอิง (Underlying Fund) อาจมีความผนัผวน กองทุนไม่สามารถรบัรองว่าจะบรรลุวตัถุประสงคก์ารลงทุน

ของกองทุนยอ่ย KSF I หรือกองทุนยอ่ย KSF I จะคืนทุนชาํระแลว้ (Contributed Capital) ทั้งหมดหรือบางส่วนใหแ้ก่กองทุนใน

ฐานะผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิด (Limited Shareholder) 

 

ปัจจยัความเส่ียงท่ีสาํคญั 
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กฎระเบียบเก่ียวกบัภาษี และการตีความกฎระเบียบเหล่าน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในกองทุนย่อย KSF I อาจเปล่ียนแปลงได้

ในระหว่างท่ีกองทุนถือหน่วยลงทุนของกองทุนยอ่ย KSF I 

 

การเปล่ียนแปลงในสภาวะเศรษฐกิจ เช่น การปรบัขึ้ นอตัราดอกเบ้ีย การเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน เศรษฐกิจตกตํา่ และ

ภาวะตกตํา่ของภาคอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในพอร์ตการลงทุน อาจเกิดขึ้ นไดใ้นระหว่างท่ีกองทุนถือหน่วยลงทุนของกองทุนย่อย 

KSF I ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนอา้งอิง (Underlying Fund) และต่อกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุนในท่ีสุด 

 

ในช่วงปีแรก ๆ ของการจดัตั้งกองทุนยอ่ย KSF I มลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัจากการจาํหน่ายการลงทุน (Realization Value) อาจมี

จาํนวนตํา่กว่ามลูค่าเร่ิมตน้ (Initial Value) โดยอาจมีสาเหตุจากผลกระทบของค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการจดัตั้งและ

การดาํเนินงาน และการท่ีกองทุนยอ่ย KSF I เพิ่งอยูใ่นระยะเร่ิมตน้ของวงจรการลงทุน การประเมินมลูค่าของกองทุนย่อย KSF 

I และการลงทุนของกองทุนยอ่ย KSF I จะเป็นไปตามมาตรฐานอตุสาหกรรมท่ีมีอยู ่ในขณะท่ีมาตรฐานดงักล่าวมุ่งท่ีจะใหข้อ้มลู

ท่ีแทจ้ริงเป็นธรรมของมลูค่าของสินทรพัยข์องกองทุนย่อย KSF I ณ เวลาใดเวลาหน่ึง แต่มลูค่าตลาดท่ีแทจ้ริงของการลงทุน

ประเภท Private Equity จะเกิดขึ้ นก็ต่อเม่ือถอนหรือจาํหน่ายการลงทุนน้ัน 

 

1.2 การลงทุนต่อเน่ืองและขอ้ผกูพนัการชาํระเงินทุน 

เน่ืองจากกองทุนหลัก อาจถูกเรียกใหจ้ัดหาเงินลงทุนต่อเน่ือง ชําระเงินทุนเพิ่มเติม หรือคืนผลตอบแทนท่ีจ่ายแลว้ใหก้ับ

กองทุนอา้งอิง (Underlying Fund) กองทุนจึงไม่สามารถรับรองว่ากองทุนหลัก จะมีเงินทุนเพียงพอสําหรับการดําเนินการ

ดงักล่าว ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุนได ้

 

1.3 ความรบัผิดในกรณีการคืนผลตอบแทนท่ีจ่ายแลว้ 

ในบางครั้ง หุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) ของกองทุนหลกั จะนําเงินท่ีพึงจ่ายใหแ้ก่กองทุนในฐานะผูถื้อหุน้

จาํกดัความรบัผิด (Limited Shareholder) ไปลงทุนต่อ หรือเรียกจาํนวนเงินท่ีไดจ้่ายใหก้บักองทุนคืนเพื่อนําไปลงทุนต่อ หรือ

อาจใช ้(หรือเรียกคืนเพื่อใช)้ ชาํระหน้ีของกองทุนหลกั หรือวตัถุประสงคโ์ดยชอบอื่นใด การเรียกคืนผลตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่

กองทุนแลว้อาจมีผลทางภาษี ผูส้นใจลงทุนควรปรึกษาท่ีปรึกษาวิชาชีพเก่ียวกบัผลทางภาษีของการเรียกคืนน้ัน  

 

1.4 การกูย้มืเงิน 

กองทุนอา้งอิง (Underlying Fund) อาจกูย้ืมเงินตามขอ้จาํกดัท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารการจดัตั้งของกองทุนอา้งอิง โดยกองทุน

อา้งอิงอาจนําเอาวงเงินลงทุนท่ีไดร้บัหรือจะไดร้บัชาํระจากผูล้งทุน (Capital Commitment) ซ่ึงรวมถึงวงเงินลงทุนท่ีไดร้บัหรือ

อาจไดร้บัจากกองทุนหลกั ไปเป็นหลกัประกนัการกูย้มืของกองทุนอา้งอิงซ่ึงผูล้งทุนดงักล่าว ในกรณีดงักล่าวหากกองทุนอา้งอิง

ผิดนัดชาํระหน้ีหรือมีเหตุผิดสญัญาอื่นภายใตห้น้ีดงักล่าว (รวมถึงกรณีท่ีกองทุนอา้งอิงมีหน้ีสินลน้พน้ตวั) ผูใ้หกู้อ้าจเรียกรอ้ง

ใหผู้ล้งทุนของกองทุนอา้งอิงรวมถึงกองทุนหลกั ชาํระเงินลงทุนท่ียงัไม่ไดช้าํระ (Unfunded Commitments) ทั้งหมด เพื่อการ

ชาํระคืนหน้ีของกองทุนอา้งอิงได ้โดยในกรณีดงักล่าวหากผูล้งทุนในกองทุนอา้งอิงบางรายไม่ชาํระเงินลงทุนตามวงเงินลงทุน

ของตน อาจทาํใหผู้ล้งทุนรายอื่น ๆ รวมถึงกองทุนหลกั ตอ้งรบัภาระในหน้ีน้ันสูงเกินสดัส่วนท่ีควรจะเป็น ซ่ึงจะส่งผลกระทบ

ในทางลบต่อกองทุนทาํใหเ้กิดการขาดทุนได ้ 

 

1.5 การเรียกระดมทุน 

หากกองทุนในฐานะผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิด (Limited Shareholder) ไม่ปฏบิติัตามการเรียกระดมทุนของกองทุนหลกั จะถือ

เป็นกรณีท่ีผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิดผิดสญัญา และจะถูกลงโทษตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลงการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หก้บับุคคล

ในวงจาํกดั (Private Placement Memorandum) ท่ีกองทุนไดเ้ขา้ทาํกบักองทุนหลกั 

 

1.6 การเขา้ลงทุนหรือตกลงจะเขา้ลงทุนเป็นจาํนวนท่ีเกินฐานวงเงินลงทุนท่ีจะเรียกเก็บจากผูล้งทุนของกองทุนยอ่ย KSF I 

การเขา้ลงทุนหรือตกลงจะเขา้ลงทุนเป็นจาํนวนท่ีเกินฐานวงเงินลงทุนท่ีจะเรียกเก็บจากผูล้งทุนของกองทุนย่อย KSF I (Over-

Commitment) จะก่อใหเ้กิดความเส่ียงท่ีกองทุนย่อย KSF I ท่ีกองทุนเขา้ลงทุนน้ันไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีคา้งอยู่

ได ้โดยผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) ของกองทุนหลกัไดท้าํการศึกษาแลว้ และมีความเห็นว่ากองทุนย่อย 

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

ตอ้งรับความเส่ียงในการเขา้ลงทุนหรือตกลงจะเขา้ลงทุนเป็นจาํนวนท่ีเกินฐานวงเงินลงทุนท่ีจะเรียกเก็บจากผูล้งทุนของ

กองทุนย่อย KSF I ในอตัรารอ้ยละ 25 เช่นกนั นอกจากน้ี กองทุนย่อย KSF I ท่ีกองทุนเขา้ลงทุนยงัสามารถกูย้ืมเงินสาํหรบั

จาํนวนเงินส่วนท่ีขาดหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้ น ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกองทุนอนัทาํใหค้วามเส่ียงของกองทุน

เพิ่มขึ้ น  

 

1.7 ความเส่ียงเก่ียวกบัการลงทุนประเภท Private Equity 

กองทุนหลกัซ่ึงกองทุนเขา้ลงทุนอาจมีความเส่ียงหลายประการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในทรพัยสิ์นหรือหลกัทรพัยข์องบริษัท

ต่าง ๆ ท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย ์กองทุนหลักแข่งขนักับนิติบุคคลอื่น ๆ หลายแห่งเพื่อใหไ้ดพ้อร์ตการลงทุนท่ี

น่าสนใจ และหากกองทุนหลกัไม่ประสบความสาํเร็จอาจส่งผลใหผ้ลกาํไรของกองทุนลดลง นอกจากน้ี เน่ืองจากลกัษณะของ

โครงการลงทุนของกองทุนหลกั ท่ีกองทุนเขา้ลงทุน กองทุนจึงอาจมีความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในบริษัทซ่ึงอยู่

ในระยะเร่ิมตน้ บริษัทเหล่าน้ีอาจรบัภาระของภาวะในทางลบของธุรกิจและเศรษฐกิจไดน้้อยกว่าบริษัทท่ีมีขนาดใหญ่กว่าและ

ก่อตั้งมานานกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทท่ีอยู่ในระยะเร่ิมตน้อาจขาดประสบการณ์หรือความรูค้วามสามารถในดา้นการ

บริหารจดัการ และความสามารถท่ีจะเขา้ถึงช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องตน ขาดความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์

และมีเงินทุนไม่เพียงพอสาํหรบัค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน การวิจยัและการพฒันา อีกทั้งเทคโนโลยขีองบริษัทเหล่าน้ันอาจยงั

ไม่ไดร้บัการทดสอบ และอาจลา้สมยัเร็วเน่ืองจากการพฒันาเทคโนโลยีท่ีใหม่กว่า (Newer Disruptive Technologies) ปัจจยั

เหล่าน้ีทําใหผู้อ้อกหลกัทรัพยใ์นระยะเร่ิมตน้มีแนวโน้มท่ีจะลม้เหลวในดา้นการดาํเนินงานและการเงิน ซ่ึงมีผลในทางลบต่อ

ความอยูร่อดของผูอ้อกหลกัทรพัยท์ั้งในระยะสั้นและระยะยาวมากกว่าผูป้ระกอบการรายอื่นในธุรกิจเดียวกนั บริษัทเหล่าน้ัน

อาจไม่มีประวติัการดาํเนินงานท่ีสรา้งผลกาํไร หรืออาจมีประวติัการดาํเนินงานท่ีสรา้งผลกาํไรอย่างจาํกดั และอาจมีความผนั

ผวนสงูในดา้นรายได ้ค่าใชจ้่ายและผลกาํไร และอาจพึ่งพาการบริหารจดัการโดยบุคลากรหลกัเพียงคนเดียวหรือไม่ก่ีคน อีกทั้ง

อาจมีความอ่อนไหวต่อความสูญเสีย และความเส่ียงต่อการลม้ละลายท่ีสูงกว่า ความสามารถท่ีจะแปลงการลงทุนประเภท 

Private Equity เป็นเงินทุนอาจขึ้ นอยูก่บัความสาํเร็จของการถอนตวัจากการลงทุน นอกจากน้ี ความสาํเร็จของการถอนตวัจาก

การลงทุนอาจขึ้ นอยู่กบัการขาย การควบรวมกิจการ การเสนอขายหลักทรัพยต่์อประชาชนครั้งแรก หรือธุรกรรมในทํานอง

เดียวกัน ในกรณีท่ีมีการถือครองส่วนได้เสียท่ีมีอํานาจควบคุม (Controlling Interest) หรือส่วนไดเ้สียท่ีมีนัยสําคัญ 

(Significant Stake) ในแต่ละทรัพยสิ์นหรือบริษัทท่ีเขา้ลงทุน (Portfolio Company) เน่ืองจากทรัพยสิ์นเหล่าน้ัน หรือ

หลักทรัพยข์องบริษัทเหล่าน้ันไม่ไดมี้การซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย ์กองทุนไม่สามารถรับรองว่ากองทุนหลัก ท่ีกองทุนเขา้

ลงทุนจะสามารถถอนตวัจากการลงทุนไดส้ําเร็จในเวลาหรือราคาท่ีตอ้งการ และการถอนตวัจากการลงทุนในทรัพยสิ์นหรือ

หลกัทรพัยด์งักล่าวอาจเป็นไปไดย้าก มีความล่าชา้อยา่งมาก หรือเป็นการพน้วิสยั 

 

2. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

กองทุนเพื่อการลงทุนบางกองทุนซ่ึงนิติบุคคลของกลุ่ม Lombard Odier ใหก้ารส่งเสริม บริหารจดัการ และ/หรือใหค้าํปรึกษา

อยูอ่าจไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ถึงขอ้มลู (รวมถึงขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของกองทุนหลกั และกองทุนยอ่ย KSF I) โดยไม่

มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม และขอ้มลูดงักล่าวอาจถูกนําไปใชเ้พื่อประโยชน์ของลกูคา้รายอื่น ๆ ของผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน 

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

การลงทุนอาจจะพยายามทาํการซ้ือการลงทุนจาก (หรือขายการลงทุนแก่) กองทุนหลกั พรอ้มกนักบัทาํการขายการลงทุน

เดียวกนัใหแ้ก่ (หรือซ้ือการลงทุนเดียวกนัน้ันจาก) นิติบุคคลท่ีคลา้ยคลึงกนั รวมถึงกองทุนอื่น ๆ ท่ีผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน

ทาํหน้าท่ีเป็นผูจ้ดัการทรพัยสิ์น ไม่ว่าในปัจจุบนัหรือในอนาคต หรือเพื่อลกูคา้หรือบริษัทในเครือต่าง ๆ ของผูจ้ดัการพอรต์การ

ลงทุน 
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 ความเส่ียงจากความผนัผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)  

ความเส่ียงท่ีมลูค่าของหลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนจะเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้ นหรือลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะ

เศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) 

ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สงู แสดงว่ากองทุนรวมมีความผนัผวนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรพัย์

สงู 

 

 ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) หมายถึง  

การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนมีผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงินดอลลาร์

ในช่วงท่ีเงินบาทอ่อน แต่ขายทาํกาํไรในช่วงท่ีบาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งินบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทุน

รวมลงทุนในช่วงท่ีบาทแข็งและขายทาํกาํไรในช่วงท่ีบาทอ่อนก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึ้ นกว่าเดิมดว้ยเช่นกนั ดงัน้ัน การ

ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนจึงเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการบริหารความเส่ียงดงักล่าว ซ่ึงทาํไดด้งัต่อไปน้ี 

- ป้องกนัความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูล้งทุนไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  

- ป้องกนัความเสี่ยงบางสว่น โดยตอ้งระบุสดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงไวอ้ย่างชดัเจน : ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียน  

- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

เน่ืองจากการป้องกนัความเส่ียงขึ้ นอยู่กบัดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกนัความเส่ียง

หรือไม่  

- ไม่ป้องกนัความเส่ียงเลย : ผูล้งทุนมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํอธิบายความเส่ียง  
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หนังสือยินยอมรบัทราบความเส่ียงจากการลงทุน 

ขา้พเจา้ไดร้บัทราบและมีความเขา้ใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสี่ยง และ

ผลตอบแทนท่ีเก่ียวขอ้งกับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิต้ี 19A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 

(K-GPE19A-UI) เป็นอยา่งดีแลว้วา่  

 

1. กองทุน K-GPE19A-UI มีการลงทุนแบบไม่จาํกดัอตัราส่วนในหน่วย private equity ท่ีลงทุนในบริษัทท่ีไม่ไดจ้ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์จึงจดัเป็นกองทุนท่ีมีความเส่ียงสงูหรือซบัซอ้น ซ่ึงมีความแตกต่างและความเส่ียงมากกวา่

กองทุนทัว่ไป อีกทั้งหน่วย private equity เป็นหลกัทรพัยท่ี์มีสภาพคล่องตํา่และมีราคาผนัผวน ผูล้งทุนอาจสูญเสีย

เงินตน้และหรือไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั กองทุนน้ีจึงเหมาะกบัผูล้งทุนท่ีมีความเขา้ใจในหลกัทรพัย์

ประเภทน้ีเป็นอยา่งดี และสามารถรบัผลขาดทุนระดบัสงูไดเ้ท่าน้ัน 

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

(General Partner) ในฐานะผูบ้ริหารจดัการของกองทุนหลกัใชดุ้ลยพินิจเลิกกองทุนหลกั และหรือกองทุนยอ่ย KSF I 

เพ่ือประโยชน์สงูสุดของกองทุนหลกั และเน่ืองจากกองทุน K-GPE19A-UI จะไม่รบัชาํระหน้ีดว้ยหลกัทรพัยอ่ื์นแทน

เงิน อาจทาํใหก้องทุนยอ่ย KSF I และหรือกองทุนอา้งอิง ตอ้งจาํหน่ายหลกัทรพัยภ์ายในระยะเวลาท่ีจาํกดัในราคาท่ีมี

ผูร้บัซ้ือขณะน้ัน หรือไม่สามารถจาํหน่ายหลกัทรพัยไ์ดภ้ายในอายุโครงการ เพ่ือนําเงินมาชาํระใหก้บักองทุน K-

GPE19A-UI ผูล้งทุนอาจสญูเสียเงินตน้และหรือไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั อยา่งไรก็ตาม ผูล้งทุนไม่

สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเลิกโครงการได ้
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3. ในกรณีท่ีกองทุนยอ่ย KSF I มีการตั้งเงินสาํรองเพ่ือการบริหารจดัการกองทุนยอ่ย KSF I อาทิ เพ่ือการลงทุน

เพ่ิมเติม เพ่ือชาํระค่าใชจ้า่ยหรือภาระผกูพนัต่างๆ การตั้งเงินสาํรองดงักล่าวจะมีผลกระทบกบักระแสเงินสดท่ีผูล้งทุน

จะทยอยไดร้บัระหวา่งอายุกองทุน อาจทาํใหผู้ล้งทุนไดร้บัผลตอบแทนตํา่กว่ากรณีท่ีไม่มีการตั้งเงินสาํรอง อีกทั้ง

หากจาํนวนเงินสาํรองดงักล่าวไม่เพียงพอต่อการชาํระค่าใชจ้า่ยหรือภาระผกูพนัต่างๆ อาจทาํใหก้องทุนหลกั กองทุน

ยอ่ย KSF I กองทุนอา้งอิง และหรือกองทุน K-GPE19A-UI ถกูดาํเนินคดีตามกฎหมายได ้

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

กองทุนยอ่ย KSF I ทั้งน้ี การพิจารณาเขา้ลงทุนหรือถอนการลงทุนในทรพัยสิ์นใดๆ รวมทั้งการเลิกกองทุนหลกั และ

หรือกองทุนยอ่ย KSF I จะเป็นไปตามดุลยพินิจของหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) ซ่ึงมีความรู ้

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

รบัประกนัวา่กองทุนหลกั หรือกองทุนยอ่ย KSF I จะมีการลงทุนท่ีเหมาะสมหรือประสบความสาํเร็จ 

ขา้พเจา้รบัทราบวา่ขอ้มลูท่ีปรากฏในเอกสารน้ี เป็นขอ้มลูเบ้ืองตน้เก่ียวกบัความเส่ียง โดยขา้พเจา้ไดศึ้กษา

ขอ้มลูของการลงทุนในกองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิต้ี 19A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย (K-GPE19A-UI) 

รวมถึงความเส่ียง และคาํเตือนในการลงทุน ซ่ึงปรากฏอยูใ่นหนังสือช้ีชวน ท่ีขา้พเจา้ไดร้บัทราบไปก่อนหน้าน้ีเป็น

อยา่งดีแลว้ และขา้พเจา้ตกลงยนิยอมท่ีจะผกูพนัตนเองตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีปรากฏในหนังสือช้ีชวนของบริษัท

จดัการทุกประการ 

**ในกรณีที่เหมาะสม ผูล้งทุนควรขอคาํปรึกษาจากที่ปรึกษาวิชาชีพเก่ียวกบัผลที่จะเกิดข้ึน** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

- สาํหรบัผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน- 

 

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

คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
 

ขา้พเจา้ เป็นผูท่ี้มีเงินเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

A. กรณีนิติบุคคล มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

 มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต่ 200 ลา้นบาทขึ้ นไป 

 มีเงินลงทุนในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต่ 40 ลา้นบาท

ขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 80 ลา้นบาทขึ้ นไป ทั้งน้ีใหพ้ิจารณาตามงบ

การเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ 
 

B. กรณีบุคคลธรรมดาซ่ึงนับรวมกบัคู่สมรสแลว้ มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

 มีสินทรพัยสุ์ทธิ (สินทรพัยห์กัดว้ยหน้ีสิน) ตั้งแต่ 70 ลา้นบาทขึ้ นไป ทั้งน้ีสินทรพัยด์งักล่าวไม่นับรวมมลูค่า

อสงัหาริมทรพัย ์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 
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หนังสือยินยอมรบัทราบความเส่ียงจากการลงทุน 

ขา้พเจา้ไดร้บัทราบและมีความเขา้ใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสี่ยง และ

ผลตอบแทนท่ีเก่ียวขอ้งกับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิต้ี 19A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 

(K-GPE19A-UI) เป็นอยา่งดีแลว้วา่  

 

1. กองทุน K-GPE19A-UI มีการลงทุนแบบไม่จาํกดัอตัราส่วนในหน่วย private equity ท่ีลงทุนในบริษัทท่ีไม่ไดจ้ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์จึงจดัเป็นกองทุนท่ีมีความเส่ียงสงูหรือซบัซอ้น ซ่ึงมีความแตกต่างและความเส่ียงมากกวา่

กองทุนทัว่ไป อีกทั้งหน่วย private equity เป็นหลกัทรพัยท่ี์มีสภาพคล่องตํา่และมีราคาผนัผวน ผูล้งทุนอาจสูญเสีย

เงินตน้และหรือไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั กองทุนน้ีจึงเหมาะกบัผูล้งทุนท่ีมีความเขา้ใจในหลกัทรพัย์

ประเภทน้ีเป็นอยา่งดี และสามารถรบัผลขาดทุนระดบัสงูไดเ้ท่าน้ัน 

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

(General Partner) ในฐานะผูบ้ริหารจดัการของกองทุนหลกัใชดุ้ลยพินิจเลิกกองทุนหลกั และหรือกองทุนยอ่ย KSF I 

เพ่ือประโยชน์สงูสุดของกองทุนหลกั และเน่ืองจากกองทุน K-GPE19A-UI จะไม่รบัชาํระหน้ีดว้ยหลกัทรพัยอ่ื์นแทน

เงิน อาจทาํใหก้องทุนยอ่ย KSF I และหรือกองทุนอา้งอิง ตอ้งจาํหน่ายหลกัทรพัยภ์ายในระยะเวลาท่ีจาํกดัในราคาท่ีมี

ผูร้บัซ้ือขณะน้ัน หรือไม่สามารถจาํหน่ายหลกัทรพัยไ์ดภ้ายในอายุโครงการ เพ่ือนําเงินมาชาํระใหก้บักองทุน K-

GPE19A-UI ผูล้งทุนอาจสญูเสียเงินตน้และหรือไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั อยา่งไรก็ตาม ผูล้งทุนไม่

สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเลิกโครงการได ้
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3. ในกรณีท่ีกองทุนยอ่ย KSF I มีการตั้งเงินสาํรองเพ่ือการบริหารจดัการกองทุนยอ่ย KSF I อาทิ เพ่ือการลงทุน

เพ่ิมเติม เพ่ือชาํระค่าใชจ้า่ยหรือภาระผกูพนัต่างๆ การตั้งเงินสาํรองดงักล่าวจะมีผลกระทบกบักระแสเงินสดท่ีผูล้งทุน

จะทยอยไดร้บัระหวา่งอายุกองทุน อาจทาํใหผู้ล้งทุนไดร้บัผลตอบแทนตํา่กว่ากรณีท่ีไม่มีการตั้งเงินสาํรอง อีกทั้ง

หากจาํนวนเงินสาํรองดงักล่าวไม่เพียงพอต่อการชาํระค่าใชจ้า่ยหรือภาระผกูพนัต่างๆ อาจทาํใหก้องทุนหลกั กองทุน

ยอ่ย KSF I กองทุนอา้งอิง และหรือกองทุน K-GPE19A-UI ถกูดาํเนินคดีตามกฎหมายได ้

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

กองทุนยอ่ย KSF I ทั้งน้ี การพิจารณาเขา้ลงทุนหรือถอนการลงทุนในทรพัยสิ์นใดๆ รวมทั้งการเลิกกองทุนหลกั และ

หรือกองทุนยอ่ย KSF I จะเป็นไปตามดุลยพินิจของหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) ซ่ึงมีความรู ้

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

รบัประกนัวา่กองทุนหลกั หรือกองทุนยอ่ย KSF I จะมีการลงทุนท่ีเหมาะสมหรือประสบความสาํเร็จ 

ขา้พเจา้รบัทราบวา่ขอ้มลูท่ีปรากฏในเอกสารน้ี เป็นขอ้มลูเบ้ืองตน้เก่ียวกบัความเส่ียง โดยขา้พเจา้ไดศึ้กษา

ขอ้มลูของการลงทุนในกองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิต้ี 19A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย (K-GPE19A-UI) 

รวมถึงความเส่ียง และคาํเตือนในการลงทุน ซ่ึงปรากฏอยูใ่นหนังสือช้ีชวน ท่ีขา้พเจา้ไดร้บัทราบไปก่อนหน้าน้ีเป็น

อยา่งดีแลว้ และขา้พเจา้ตกลงยนิยอมท่ีจะผกูพนัตนเองตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีปรากฏในหนังสือช้ีชวนของบริษัท

จดัการทุกประการ 

**ในกรณีที่เหมาะสม ผูล้งทุนควรขอคาํปรึกษาจากที่ปรึกษาวิชาชีพเก่ียวกบัผลที่จะเกิดข้ึน** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

- สาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุน- 
 

 

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

คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
 

ขา้พเจา้ เป็นผูท่ี้มีเงินเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

A. กรณีนิติบุคคล มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

 มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต่ 200 ลา้นบาทขึ้ นไป 

 มีเงินลงทุนในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต่ 40 ลา้นบาท

ขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 80 ลา้นบาทขึ้ นไป ทั้งน้ีใหพ้ิจารณาตามงบ

การเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ 
 

B. กรณีบุคคลธรรมดาซ่ึงนับรวมกบัคู่สมรสแลว้ มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

 มีสินทรพัยสุ์ทธิ (สินทรพัยห์กัดว้ยหน้ีสิน) ตั้งแต่ 70 ลา้นบาทขึ้ นไป ทั้งน้ีสินทรพัยด์งักล่าวไม่นับรวมมลูค่า

อสงัหาริมทรพัย ์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 


