ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
(กองทุนรวมสําหรับผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น)
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

Fund ID: F95
IPO: 30 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
กองทุนเปิ ดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

K Global Private Equity 19A Fund Not for Retail Investors

K-GPE19A-UI

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบั การรับรอง CAC

กองทุนรวมผสม
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสีย่ งต่างประเทศ

ผูล้ งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ ในช่วงเวลา 7 ปี ได้
ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก
และกองทุนนี้ ไม่ถกู จํากัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั ่วไป
จึงเหมาะกับผูล้ งทุนที่รบั ผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?


นโยบายการลงทุนของกองทุน
เน้นลงทุนในหน่ วยของกิจการเงินร่วมลงทุนต่างประเทศ (หน่ วย private equity) โดยไม่จาํ กัดอัตราส่วน ผ่านการลงทุนใน
LOIM PE K Investments (กองทุนหลัก) ที่จดั ตั้งขึ้ นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิรก์ (Luxembourg) โดยจัดตั้งขึ้ น
เป็ น Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) ในรูปแบบ Corporate Partnership Limited by Shares และอยู่ภายใต้
การบริหารจัดการของ Lombard Odier Funds (Europe) S.A. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย Lombard Odier Investment
Managers Private Equity ในฐานะหุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับผิดให้บริหารจัดการกองทุนหลักในฐานะผูจ้ ดั การ (Manager)
โดยมีมลู ค่าขัน้ ตํา่ ในการลงทุน (minimum commitment) ไม่น้อยกว่า 15 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และมีระยะเวลาที่ตอ้ ง
ลงทุนประมาณ 5 ปี และสามารถขยายเวลาได้อีก 2 ปี
ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนใน ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝากในสถาบันการเงินทั้งใน
และต่างประเทศ ทั้งที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และหรือตํา่ กว่าอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และหรือที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated) โดยไม่จาํ กัด
อัตราส่วน
ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes หรือ SN) และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
(Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถึงกองทุนจะลงทุนใน
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน และกองทุนอาจกูย้ ืม
เงินหรือทําธุรกรรมขายโดยมีสญ
ั ญาซื้ อคืนเพื่อการลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็
ตาม กองทุนจะไม่ทาํ ธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ตอ้ งยืมหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบ (short sell)
กองทุนหลักจะลงทุนในกองทุน LOIM PE K Investments – KSF I (กองทุนย่อย KSF I) ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่ วย
private equity ที่ซอขายในตลาดรอง
ื้
(Secondary Market) โดยอาจเป็ นการลงทุนโดยตรงในบริษัทเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Private Companies) และ/หรือลงทุนผ่านนิ ติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicles) ที่จดั ตั้งขึ้ น
โดยผูจ้ ดั การกองทุนของ Private Equity Fund และ/หรือลงทุนใน Private Equity Fund (ซึ่งรวมเรียกว่า “กองทุนอ้างอิง”
(Underlying Fund))
LOIM PE K Investments (กองทุนหลัก) แบ่งหุน้ เป็ นสองประเภทดังนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ ที่มีอาํ นาจบริหารจัดการ (Management Shares) มีสถานะเทียบเท่ากับหุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับผิดของห้าง
หุน้ ส่วนจํากัด และโดยผลของกฎหมาย ต้องรับผิดร่วมกันและแทนกันในหนี้ ใด ๆ ที่ไม่สามารถชําระได้จากสินทรัพย์ของ
กองทุนหลัก ทั้งนี้ Lombard Odier Investment Managers Private Equity จะมีสถานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีอาํ นาจบริหารจัดการ
ของกองทุนหลัก ต่อไปนี้ จะเรียกว่า “หุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับผิด” (General Partner) จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อการบริหาร
จัดการของกองทุนหลัก ซึ่งต้องกระทําการเพื่อประโยชน์สงู สุดของกองทุนหลัก
(2) ผูถ้ ือหุน้ สามัญ (Ordinary Shares) มีความรับผิดจํากัดเพียงจํานวนเงินที่ลงทุนในกองทุนหลัก ต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ผูถ้ ือ
หุน้ จํากัดความรับผิด” (Limited Shareholder) โดยกองทุนจะมีสถานะเป็ นหนึ่ งในผูถ้ ือหุน้ จํากัดความรับผิด (Limited
Shareholder) ของกองทุนหลัก
(หุน้ ที่มีอาํ นาจบริหารจัดการและหุน้ สามัญต่อไปนี้ จะเรียกรวมกันว่า “หุน้ ”)
ลักษณะสําคัญของกองทุนย่อย LOIM PE K Investments – KSF I (กองทุนย่อย KSF I) :
ชื่อกองทุนหลัก
LOIM PE K Investments
ชื่อกองทุนย่อย
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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ลักษณะสําคัญของกองทุนย่อย LOIM PE K Investments – KSF I (กองทุนย่อย KSF I) (ต่อ) :
วัตถุประสงค์การ
ลงทุนและนโยบาย
การลงทุน

กองทุนย่อย KSF I มีวตั ถุประสงค์สร้างผลตอบแทนในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในหน่ วย Private
Equity ที่ซื้อขายในตลาดรอง (Secondary Market) โดยอาจเป็ นการลงทุนโดยตรงในบริษัทเอกชนที่
ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Companies) และ/หรือลงทุนผ่านนิ ติบุคคลเฉพาะกิจ
(Special Purpose Vehicles) และ/หรือลงทุนใน Private Equity Fund (ซึ่งรวมเรียกว่า “กองทุน
อ้างอิง” (Underlying Fund)) โดยมีเป้าหมายการลงทุนในการลงทุนที่มีขนาดการลงทุน (Equity
Tickets) ตํา่ กว่า 50 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (USD)
ทั้งนี้ กองทุนย่อย KSF I อาจร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทที่ตอ้ งการระดมทุน โดยอาจเป็ นการเข้า
ลงทุนในบริษัทที่กิจการมีความมัน่ คง (Buyout) หรือลงทุนในบริษัทที่มีรายได้และเติบโตอย่าง
รวดเร็วซึ่งต้องการเงินทุนเพื่อขยายกิจการเพิ่มเติม (Growth Capital) หรือลงทุนในบริษัทที่เพิ่งเริ่ม
ก่อตั้งกิจการ (Venture Capital) หรือลงทุนในบริษัทที่ไม่สามารถดําเนิ นกิจการให้เป็ นไปตามแผน
ธุรกิจที่กาํ หนดไว้ และ/หรือบริษัทที่มกั มีการปรับโครงสร้างกิจการหรือปรับปรุงแผนธุรกิจ
(Special Situations) โดยการลงทุนเหล่านี้ จะไม่ยดึ ติดกับกลุ่มอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ และไม่
เกิน 1 ใน 3 ของ Capital Commitment
กองทุนย่อย KSF I จะลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดพัฒนาแล้ว และอาจมีการลงทุนบางส่วนในตลาดเกิด
ใหม่ (Emerging Market) โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งการลงทุนในกองทุนอ้างอิง (Underlying
Fund) อาจเป็ นการลงทุนโดยตรงหรือลงทุนผ่านนิ ติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicles)
ที่จดั ตั้งขึ้ นโดยผูจ้ ดั การกองทุนของ Private Equity Fund ซึ่งผูจ้ ดั การกองทุนเหล่านี้ มีแนวโน้มที่จะ
เป็ นบุคคลซึ่งได้รบั การคัดเลือกจากผูจ้ ดั การพอร์ตการลงทุน (Portfolio Manager) และเป็ นผูท้ ี่มี
ความเชี่ยวชาญในการลงทุนนั้นๆ
ทั้งนี้ กองทุนย่อย KSF I จะลงทุนในกองทุนอ้างอิง (Underlying Fund) แต่ละกองทุนอ้างอิงไม่เกิน
ร้อยละ 30 ของ Capital Commitment
กองทุนย่อย KSF I อาจนําเงินลงทุนที่ได้รบั ชําระแล้วจากผูล้ งทุน (Capital Contribution) ซึ่งยังไม่ได้
นําไปลงทุนในกองทุนอ้างอิง (Underlying Fund) ไปลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องระยะสั้น ซึ่งมี
แนวโน้มว่าจะเป็ นการลงทุนแบบรายวัน เพื่อรอการลงทุนในกองทุนอ้างอิง (Underlying Fund)
และ/หรือเพื่อใช้ชาํ ระเป็ นค่าธรรมเนี ยมการจัดการ หนี้ สินอื่นๆ ค่าธรรมเนี ยม และ/หรือค่าใช้จ่าย
อื่นๆ หรืออาจนําไปจัดสรรให้กบั ผูถ้ ือหุน้ จํากัดความรับผิด (Limited Shareholder) ก็ได้ ทั้งนี้
เป็ นไปตามดุลยพินิจของหุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับผิด (General Partner)
ทั้งนี้ กองทุนย่อย KSF I จะมีระยะเวลาเข้าลงทุนในกองทุนอ้างอิง (Underlying Fund) ภายใน 18
เดือนนับจากวันที่เรียกเงินลงทุนจากผูล้ งทุน
การเพิ่มสถานะการลงทุนในสินทรัพย์ให้มีมลู ค่าสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(Leverage)
กองทุนย่อย KSF I อาจทําการ leverage และ/หรือทําธุรกรรมการกูย้ มื ในกรณีที่กองทุนอ้างอิง
(Underlying Fund) มีการเรียกระดมทุนเป็ นจํานวนเงินที่เกินกว่าจํานวนเงินลงทุนทั้งหมดที่กองทุน
ย่อย KSF I จะเรียกเก็บจากผูล้ งทุน (Over-Commitment) หรือเพื่อชําระเงินในกรณีที่ผลู้ งทุนของ
กองทุนผิดนัดชําระเงินลงทุนที่ตกลงกันไว้ โดยมีมลู ค่าสูงสุดไม่เกิน 150% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนย่อย KSF I โดยอัตราส่วนดังกล่าวจะแบ่งเป็ นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่ 100% และ
ส่วนเกิน (leverage) จากการกูย้ มื (Borrowings) สูงสุดที่ 50% ภายใต้วธิ ีการคํานวณแบบ
Commitment Method และ Gross Method ตามกฎหมายของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับ Alternative
Investment Fund Manager ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2556
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ผลกระทบทางลบที่มากที่สดุ จากการเข้าทําธุรกรรมการกูย้ มื เงินและหรือการขายหลักทรัพย์โดยมีสญ
ั ญาซื้ อคืน (Worst
case scenario) เป็ นอย่างไร
กองทุนย่อย KSF I และหรือกองทุนอ้างอิงอาจมีการทําธุรกรรมการกูย้ มื เงินและหรือการขายหลักทรัพย์โดยมีสญ
ั ญาซื้ อคืน
เพื่อการลงทุนได้ ดังนั้น ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนจะเกิดขึ้ นในกรณีที่กองทุนย่อย KSF I และหรือกองทุน
อ้างอิงไม่สามารถจําหน่ ายหลักทรัพย์ได้ในราคาที่ตอ้ งการและในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อนํามาชําระหนี้ ดังกล่าว ทําให้
กองทุนย่อย KSF I และหรือกองทุนอ้างอิง รวมทั้งกองทุน K-GPE19A-UI อาจถูกดําเนิ นคดีตามกฎหมายได้


กลยุทธ์ในการบริหารการลงทุน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาของหน่ วย private equity ที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่ม
สูงขึ้ นหรือลดลงตํา่ กว่ามูลค่าที่ลงทุนและทําให้ขาดทุนได้
 ผูล้ งทุนที่ สามารถลงทุ นได้ในระยะยาวตั้งแต่ 7 ปี ขึ้ นไป โดยคาดหวังผลตอบแทนที่ ดีกว่าการลงทุ นในตรา
สารหนี้ ทัว่ ไป
 ผูล้ งทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร


ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน่ นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้
 อ่านหนังสือชี้ ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุ นการขายและบริษัทจัดการ
 อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คําเตือนที่สาํ คัญ

กองทุนมีการลงทุนในหน่ วย private equity ซึ่งเหมาะสําหรับการลงทุนระยะยาว (ประมาณ 7 ปี )
เนื่ องจากกองทุนมีการลงทุนในหน่ วย private equity ซึ่งอาจมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมากกว่าการลงทุนใน
สินทรัพย์ที่มีการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งกองทุนจะไม่รบั ชําระหนี้ ด้วยหลักทรัพย์อื่นแทนเงิน ซึ่งอาจทําให้
กองทุนย่อย KSF I ต้องจําหน่ ายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่จาํ กัดในราคาที่มีผูร้ ับซื้ อขณะนั้ น ดังนั้น ผูล้ งทุนอาจ
ไม่ได้รบั เงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหวัง ผูล้ งทุนควรศึกษาและทําความเข้าใจในหน่ วย private equity ก่อน
การลงทุน
 กองทุนมีอายุโครงการ 7 ปี แต่อาจเลิกโครงการก่อน 7 ปี ได้ หากหุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับผิด (General Partner) ใน
ฐานะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อการบริหารจัดการของกองทุนหลักใช้ดุลยพินิจเลิกกองทุนหลัก และหรือกองทุนย่อย KSF I
เพื่อประโยชน์สงู สุดของกองทุนหลัก ทั้งนี้ ผูล้ งทุนไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนได้จนกว่าจะเลิกโครงการ และหาก
กองทุนหลัก กองทุนย่อย KSF I และหรือกองทุนอ้างอิง ไม่สามารถจําหน่ ายทรัพย์สินของตนเพื่อคืนเงินต้นและหรือ
จ่ายผลตอบแทนให้แก่กองทุน (และผูล้ งทุนในลําดับต่อมา) ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม อาจส่งผลให้ผลู้ งทุนสูญเสีย
เงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหวัง
 กองทุนหลัก กองทุนย่อย KSF I และหรือกองทุนอ้างอิง อาจไม่สามารถชําระหนี้ หรือภาระผูกพันที่เกิดขึ้ นกับกองทุน
ดังกล่าวได้ เช่น ในกรณีที่กองทุนอ้างอิงเรียกเงินที่ชาํ ระแล้วคืนจากกองทุนย่อย KSF I และกองทุนย่อย KSF I ไม่
สามารถชําระคืนเงินดังกล่าวได้ อาจทําให้กองทุนหลัก กองทุนย่อย KSF I และหรือกองทุนอ้างอิง รวมทั้งกองทุนถูก
ดําเนิ นคดีตามกฎหมายได้
 ในกรณีที่กองทุนย่อย KSF I มีการตั้งเงินสํารองเพื่อการบริหารจัดการกองทุนย่อย KSF I อาทิ เพื่อการลงทุนเพิ่มเติม
เพื่อชําระค่าใช้จ่ายหรือภาระผูกพันต่างๆ ของกองทุน KSF I หรืออาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบอื่นใด การตั้งเงิน
สํารองดังกล่าวจะมีผลกระทบกับกระแสเงินสดที่ผูล้ งทุนจะทยอยได้รับระหว่างอายุกองทุน อาจทําให้ผูล้ งทุนได้รับ
ผลตอบแทนตํา่ กว่ากรณีที่ไม่มีการตั้งเงินสํารอง
 กองทุนอ้างอิงอาจนําเงินที่พึงจ่ายให้แก่กองทุนย่อย KSF I ไปลงทุนต่อ หรือเรียกคืนจํานวนเงินที่ได้จ่ายให้กบั กองทุน
ย่อย KSF I เพื่อนําไปลงทุนต่อ หรืออาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบอื่นใด ดังนั้น กองทุนอาจมิได้รบั ชําระคืนเงินต้น
และผลตอบแทนตามที่ คาดหวังจากกองทุนย่อย KSF I ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลการลงทุนและปั จจัยความเสี่ยง
เพิ่มเติมในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
 กองทุ น อาจมี ก ารลงทุ น ในสัญ ญาซื้ อขายล่ ว งหน้ า เพื่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการลงทุ น (Efficient Portfolio
Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง และทําธุ รกรรมกูย้ ืมหรือ repo เพื่อการลงทุน ทําให้อาจมี
ความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง จึงอาจมีกาํ ไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์
อ้างอิงโดยตรง
 กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตํา่ กว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade)
และ/หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (unrated) และ/หรือหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted Securities) ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้ นจากการไม่ได้รบั ชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ ย
 เนื่ องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้ น การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน อาทิ การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือนโยบายทางการเงิน อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนได้ รวมถึงการ
ออกมาตรการที่อาจส่งผลให้ผลู้ งทุนได้รบั เงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ในหนังสือชี้ ชวน
 กองทุ นลงทุ นในสัญญาซื้ อขายล่ วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ ยนตามดุ ลยพินิจของผูจ้ ัดการ
กองทุน ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
 บลจ.กสิกรไทยในฐานะผูจ้ ดั การกองทุน ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหลัก และหรือกองทุนย่อย KSF I
ทั้งนี้ การพิจารณาเข้าลงทุนหรือถอนการลงทุนในทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งการเลิกกองทุนหลัก และหรือกองทุนย่อย
KSF I จะเป็ นไปตามดุลยพินิจของหุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับผิด (General Partner) ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และ
ความเชี่ยวชาญในการลงทุน Private Equity
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แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสีย่ งของกองทุนรวม

ปั จจัยความเสีย่ งที่สาํ คัญ
•

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (SD)
สูง
ตํา่
<5%
5-10%
10-15% 15-25%
>25%
• ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสารรวม
สูง
<10%
10-20% 20-50% 50-80%
>80%
ตํา่
• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
สูง
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน
ตํา่
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนี ยมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รบั
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถ้ ือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้ อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน(เข้า)
เฉพาะในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้ง
แรก (IPO)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน(ออก)

สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
3.00%
2.00%
3.00%
ยกเว้น
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนใน
อัตราเท่ากับค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทาง
หรือค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
ไม่เปิ ดให้สบั เปลี่ยนออกจากกองทุน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
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ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลักและกองทุนย่อย KSF I
ค่าธรรมเนียมของ LOIM PE K Investments (กองทุนหลัก)
- ค่าธรรมเนี ยมองค์กร (Organizational Fee) : ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของ Capital Commitment ของกองทุนย่อย KSF I
ค่าธรรมเนียมของกองทุนย่อย KSF I
- ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ (Management Fee) : ในช่วงระยะเวลาการลงทุนจะคิดในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อปี ของ Capital
Commitment ของกองทุนย่อย KSF I และหลังจากระยะเวลาการลงทุนจะคิดในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนย่อย KSF I ทั้งนี้ จะต้องไม่ตาํ ่ กว่าร้อยละ 0.30 ต่อปี ของ Capital Commitment โดยจะชําระให้กบั หุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความ
รับผิด (General Partner) ปี ละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และธันวาคม
- ส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุน (Carried Interest) : เมื่อกองทุน K-GPE19A-UI ได้รบั ผลตอบแทนที่คาดหวัง (Hurdle Rate) จาก
การลงทุนในกองทุนย่อย KSF I ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 ต่อปี หุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับผิด (General Partner) จะได้รบั ส่วนแบ่งกําไร
ในอัตราร้อยละ 12.50 ของกําไรส่วนเกินทุน
- ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง ( Set-up Expenses) : ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของ Capital Commitment ของกองทุนย่อย KSF I เพื่อเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นในช่วงการจัดตั้งกองทุนย่อย KSF I
- ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการ ค่าธรรมเนี ยมการฝากทรัพย์สิน ค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบ
บัญชี ค่าธรรมเนี ยมทางกฎหมาย ซึ่งอาจเกิดขึ้ นระหว่างการดําเนิ นการของกองทุนย่อย KSF I: ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริง
การจัดสรรผลตอบแทนและการชําระเงินคืนของกองทุนย่อย KSF I (Distribution and Repayment Policy)
หุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับผิด (General Partner) จะเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรเงินที่กองทุนย่อย KSF I ได้รบั จากกองทุนอ้างอิง
(Underlying Fund) ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ จํากัดความรับผิด (Limited Shareholder) และหุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับผิด (General
Partner) ตามสัดส่วน โดยเรียงลําดับดังนี้
1)
ชําระเงินคืนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ จํากัดความรับผิด (Limited Shareholder) จนกว่าจํานวนเงินสะสมที่ผถู้ ือหุน้ จํากัดความ
รับผิดได้รบั (Cumulative Distributions) เท่ากับจํานวนเงินทั้งหมดที่ผถู้ ือหุน้ จํากัดความรับผิด (Limited Shareholder)
ลงทุนในกองทุนย่อย KSF I (Capital Commitment)
2)
เมื่อชําระเงินคืนครบตามข้อ 1) แล้ว หากยังมีผลตอบแทนส่วนเกิน จะจัดสรรผลตอบแทนส่วนเกินดังกล่าวให้กบั ผู้
ถือหุน้ จํากัดความรับผิด (Limited Shareholder) จนกว่าจํานวนเงินสะสมที่ผูถ้ ือหุน้ จํากัดความรับผิดได้รบั (Cumulative
Distributions) เท่ากับผลตอบแทนจากการลงทุน ("Hurdle Rate") ที่รอ้ ยละ 8 ต่อปี โดยคํานวณจากกระแสเงินสดที่จ่าย
ให้กบั และได้รบั จากกองทุนย่อย KSF I ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้
3)
เมื่อจัดสรรเงินครบตามข้อ 2) แล้ว หากยังมีผลตอบแทนส่วนเกิน จะจัดสรรผลตอบแทนส่วนเกินดังกล่าวให้กบั
หุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับผิด (General Partner) จนกว่าหุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับผิด (General Partner) จะได้รบั ส่วนแบ่ง
กําไรจากการลงทุน (Carried Interest) เท่ากับร้อยละ 12.5 ของผลรวมของจํานวนเงินที่จดั สรรให้กบั ผูถ้ ือหุน้ จํากัดความรับ
ผิด (Limited Shareholder) ตามข้อ 2) กับจํานวนเงินที่จดั สรรให้กบั หุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับผิด (General Partner) ตาม
ข้อนี้
4)
เมื่อจัดสรรเงินครบตามข้อ 3) แล้ว หากยังมีผลตอบแทนส่วนเกิน จะจัดสรรเงินส่วนที่เหลือในอัตราร้อยละ 12.5
ให้กบั หุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับผิด (General Partner) และในอัตราร้อยละ 87.5 ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ จํากัดความรับผิด (Limited
Shareholder) (จํานวนเงินที่หุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับผิด (General Partner) ได้รบั ตามข้อ 3) และ 4) จะเรียกรวมกันว่า
"ส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุน (Carried Interest)")
ทั้งนี้ หุน้ ส่ วนไม่จํากัดความรับผิ ด (General Partner) อาจไม่จัดสรรเงินได้ไปยังผูถ้ ื อหุน้ จํากัดความรับผิ ด(Limited
Shareholder) โดยทันทีและอาจใช้ดุลยพินิจในการเลื่อนการจัดสรรเงินดังกล่าวตามความเหมาะสม
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ตัวอย่างขั้นตอนการจัดสรรผลตอบแทนและการชําระเงินคืนของกองทุนย่อย KSF I
ตัวเลขและข้อมูลดังต่อไปนี้ เป็ นเพียงตัวอย่างการคํานวณเพื่อประกอบการอธิบายการจัดสรรผลตอบแทนและการชําระเงินคืนกรณีท่ีกองทุนย่อย KSF I ไม่มีการตั้ง
เงินสํารองเพื่อการบริหารจัดการกองทุนย่อย KSF I ดังนั้นจึงมิได้เป็ นการรับประกันว่า ตัวเลขในตารางเป็ นผลการดําเนิ นงานที่กองทุนย่อย KSF I สามารถทําได้
และไม่ใช่ผลตอบแทนที่ผลู้ งทุนได้รบั จริง
- กองทุน K-GPE19A-UI ลงทุนในกองทุนย่อย KSF I เป็ นจํานวนเงิน 100 ล้านบาท
- กองทุนย่อย KSF I ทยอยจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนตลอดอายุกองทุน รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 128 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วันที่
31/05/2019
31/03/2020
30/06/2020
30/09/2020
31/12/2020
31/03/2021
30/06/2021
30/09/2021
31/12/2021
30/06/2022

งวดที่
คืนเงิน

กระแส
เงินสด
(ลบ.)

IRR

ผูไ้ ด้รบั การจัดสรร
General
K-GPE19A-UI Partner
(GP)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

-100
5
5
5
5
20
10
20
30
10

-97.23%
-90.50%
-81.60%
-72.09%
-44.39%
-34.01%
-17.48%
0.00%
4.54%

5
5
5
5
20
10
20
30
10

31/12/2022

10

8.85

8.00%

8.85

31/03/2023

11

2.5

8.88%

-

31/05/2024

12

6.65

10.86%

5.65

หมายเหตุ

เงินลงทุนในกองทุนย่อย KSF I
กองทุน K-GPE19A-UI ได้รบั คืนเงินต้น
กองทุน K-GPE19A-UI ได้รบั คืนเงินต้น
กองทุน K-GPE19A-UI ได้รบั คืนเงินต้น
กองทุน K-GPE19A-UI ได้รบั คืนเงินต้น
กองทุน K-GPE19A-UI ได้รบั คืนเงินต้น
กองทุน K-GPE19A-UI ได้รบั คืนเงินต้น
กองทุน K-GPE19A-UI ได้รบั คืนเงินต้น
กองทุน K-GPE19A-UI ได้รบั คืนเงินต้นครบ 100 ลบ.
กองทุน K-GPE19A-UI จะได้เงินจนกว่า IRR จะเท่ากับ 8% จึงจะเริ่ม
แบ่งให้ GP งวดนี้ IRR ยังไม่เกิน 8% กองทุน K-GPE19A-UI จึงได้รบั
เงินทั้งหมด
กองทุน K-GPE19A-UI จะได้เงินจนกว่า IRR จะเท่ากับ 8% จึงจะเริ่ม
แบ่งให้ GP งวดนี้ IRR ยังไม่เกิน 8% กองทุน K-GPE19A-UI จึงได้รบั
เงินทั้งหมด
2.50 งวดนี้ IRR มากกว่า 8% ดังนั้นจะต้องเริ่มแบ่งเงินให้ GP ด้วย สัดส่วน
ที่แบ่ง คือ ให้กองทุน K-GPE19A-UI 87.50% ให้ GP 12.50%
- สําหรับงวดนี้ ถ้าคํานวณที่ IRR เท่ากับ 8% กองทุน K-GPE19AUI ควรจะได้รบั เงิน 18.85 ลบ. ซึ่งกองทุน K-GPE19A-UI ได้รบั ไป
แล้วในงวดที่ 9 และงวดที่ 10
- ซึ่งเงินที่กองทุน K-GPE19A-UI ได้รบั ไปแล้ว 18.85 ลบ. คิดเป็ น
87.50% ดังนั้นส่วนของ GP ที่ 12.50% คิดเป็ นเงิน 2.69 ลบ.
- ดังนั้นเงิน 2.5 ลบ.ของงวดนี้ จะเป็ นของ GP ทั้งหมด
1 เงินที่ได้คืนตั้งแต่งวดที่ 1 ถึงงวดที่ 12 รวมเป็ นเงิน 128 ลบ. คิดเป็ น
เงินต้น 100 ลบ. ส่วนแบ่งกําไร 28 ลบ. ซึ่งจะคํานวณการแบ่งเงิน 28
ลบ.ดังนี้
- ในงวดนี้ ถ้าคํานวณที่ IRR เท่ากับ 8% กองทุน K-GPE19A-UI
ควรจะได้รบั เงิน 18.62 ลบ. ซึ่งเงินจํานวนนี้ คิดเป็ น 87.50% ดังนั้น
ส่วนของ GP ที่ 12.50% คิดเป็ นเงิน 2.66 ลบ.
- เมื่อแบ่งให้กองทุน K-GPE19A-UI 18.62 ลบ. และ GP 2.66 ลบ.
แล้ว ยังมีเงินเหลืออีก 6.72 ลบ. (28 - 18.62 - 2.66 = 6.72) ก็
จะแบ่งให้กองทุน K-GPE19A-UI 87.50% คิดเป็ นเงิน 5.88 ลบ.
และให้ GP 12.50% คิดเป็ นเงิน 0.84 ลบ.
- ดังนั้น กองทุน K-GPE19A-UI ควรจะได้รบั ส่วนแบ่งกําไรทั้งสิ้ น
24.50 ลบ. (18.62 + 5.88 = 24.50) ซึ่งได้ไปแล้วจากงวดที่ 9
และ 10 เป็ นจํานวน 18.85 ลบ. ดังนั้นจะได้รบั เงินอีก 5.65 ลบ.
- GP ควรจะได้รบั ส่วนแบ่งกําไรทั้งสิ้ น 3.50 ลบ. (2.66 + 0.84 =
3.50) ซึ่งได้ไปแล้วจากงวดที่ 11 เป็ นจํานวน 2.50 ลบ. ดังนั้นจะ
ได้รบั เงินอีก 1 ลบ.
สรุปเงินที่ได้คืนตั้งแต่งวดที่ 1 ถึงงวดที่ 12
- กองทุน K-GPE19A-UI ได้เงินทั้งสิ้ น 124.50 ลบ. (เงินต้น 100
ลบ. ส่วนแบ่งกําไร 24.50 ลบ.)
- GP ได้เงินส่วนแบ่งกําไรทั้งสิ้ น 3.50 ลบ.

หมายเหตุ
เงินสํารองเพื่อการบริหารจัดการกองทุนย่อย KSF I คือ เงินที่หนุ ้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับผิด (General Partner) พิจารณากันไว้สาํ หรับใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ
เช่น เพื่อการลงทุนเพิม่ เติม เพื่อชําระค่าใช้จ่ายหรือภาระผูกพันต่างๆ ของกองทุน KSF I หรืออาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบอื่นใด ซึ่งการตั้งเงินสํารอง
ดังกล่าวจะมีผลกระทบกับกระแสเงินสดที่ผลู ้ งทุนจะทยอยได้รบั ระหว่างอายุกองทุน อาจทําให้ผลู ้ งทุนได้รบั ผลตอบแทนตํา่ กว่ากรณีที่ไม่มีการตั้งเงินสํารองได้
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนิ นงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิ นงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัด ไม่มี เนื่ องจากกองทุนมีการบริหารจัดการที่มีลกั ษณะเฉพาะ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่

คาดหวังตามระยะเวลาที่กาํ หนด จึงไม่จาํ เป็ นต้องเปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุนกับตัวชี้ วัด

2. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ
Miscellaneous

ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้ อและขายคืนหน่วยลงทุน

มีนโยบายไม่จ่ายเงินปั นผล
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
12 มิถุนายน 2562 (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
ประมาณ 7 ปี อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจเลิกโครงการก่อน 7 ปี ได้ หากหุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับผิด
(General Partner) ในฐานะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อการบริหารจัดการของกองทุนหลักใช้ดุลยพินิจเลิก
กองทุนหลัก และหรือกองทุนย่อย KSF I และต้องกระทําการเพื่อประโยชน์สงู สุดของกองทุนหลัก
จํานวนเงินทุนของโครงการ
: 5,000 ล้านบาท และอาจเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการได้อีก
ไม่เกิน 750 ล้านบาท
วันทําการซื้ อ : เสนอขายครั้งแรกวันที่ 30 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2562
ภายในเวลา 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้ อ : 1,000,000.00 บาท
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (เข้า) : ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากกองทุนเปิ ด
เค บริหารเงิน กองทุนเปิ ดเค ตลาดเงิน กองทุนเปิ เค ตราสารรัฐระยะสั้น กองทุนเปิ ดเค ตราสาร
หนี้ ระยะสั้น และกองทุนเปิ ดเค เอสเอฟ พลัส เพื่อซื้ อกองทุนนี้ ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้
หมายเหตุ: กองทุนสงวนสิทธิทจี่ ะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่ง
โดยปกติมีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้าง
หุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนและดํ
ึ้
าเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
วันทําการขายคืน : บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยขึ้ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติครั้งสุดท้ายเมื่อเลิกกองทุน โดยจะโอนผลตอบแทน
เข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ในวันที่เปิ ดบัญชีกองทุน
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : 5 วันทําการนับแต่วนั ทําการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(คํานวณ NAV ทุกสิ้ นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม และประกาศ NAV ภายในวัน
ทําการถัดไป)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินได้ที่ www.kasikornasset.com
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน

คุณชุณหวรรณ ขัตตินานนท์ ผูจ้ ดั การกองทุนทางเลือก
วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้ : 12 มิถุนายน 2562

ผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซื้ อคืน
ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี้ ชวน
ร้องเรียน

Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย
และผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนอื่นๆ (ถ้ามี)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด
ที่อยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2673-3888 โทรสาร 0-2673-3988
Website : www.kasikornasset.com Email : Ka.customer@Kasikornasset.com
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่
www.kasikornasset.com

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

 การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยูภ่ ายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ได้รบั อนุ มตั ิจดั ตั้ง และอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่
เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม
2562 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนิ นการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาํ ให้ผอู้ ื่นสําคัญผิด
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ปั จจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ปั จจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ระบุดา้ นล่างนี้ เป็ นเพียงปั จจัยความเสี่ยงบางส่วนของการลงทุนในหน่ วย private equity ผูล้ งทุนควร
ศึกษาข้อมูลการลงทุนและปั จจัยความเสี่ยงเพิ่มเติมในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุนในกองทุน
ผูส้ นใจลงทุนควรศึกษา และในกรณีที่เหมาะสม ควรขอคําปรึกษาจากที่ปรึกษาวิชาชีพเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้ น รวมถึงผล
ทางด้านภาษีจากการขอซื้ อ ถือครอง แลกเปลี่ยน ไถ่ถอน หรือจําหน่ ายจ่ายโอนซึ่งหน่ วยลงทุนในกองทุนหลักและกองทุนย่อย
KSF I โดยข้อมูลทางด้านล่างนี้ อาจไม่ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดจากการลงทุนในกองทุน
ทั้งนี้ ผูล้ งทุนรับทราบว่ากองทุนหลักไม่รับรองว่าการใช้วิจารณญาณของหุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับผิด (General Partner)
ผูจ้ ดั การกองทุน (Manager) หรือ ผูจ้ ดั การพอร์ตการลงทุน (Portfolio Manager) จะส่งผลให้การลงทุนของกองทุนหลัก
สามารถสร้างผลกําไร อีกทั้งกองทุนไม่สามารถรับรองว่ากองทุนหลัก จะไม่ขาดทุน โดยกองทุนหลัก อาจลงทุนในตราสารอื่น
นอกจากที่ระบุไว้ ซึ่งรวมถึงตราสารที่ไม่ได้มีอยู่ ณ วันที่ของหนั งสือชี้ ชวนฉบับนี้ แต่อยู่ภายในกลยุทธ์ วัตถุ ประสงค์ และ
นโยบายการลงทุนของกองทุนย่อย KSF I โดยผูส้ นใจลงทุนต้องทําการประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนด้วยตนเอง
ปั จจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ระบุดา้ นล่างนี้ โดยทัว่ ไปมีผลกับการดําเนิ นงานทั้งของกองทุน กองทุนหลัก กองทุนย่อย KSF I
กองทุนอ้างอิง (Underlying Fund) และผูจ้ ดั การพอร์ตการลงทุน (Portfolio Manager) ของกองทุนอ้างอิงเหล่านั้ น รวมทั้ง
หลักทรัพย์และตราสารที่กองทุนอ้างอิงเหล่านั้นถือครองอยู่ อย่างไรก็ตาม ปั จจัยความเสี่ยงเหล่านี้ อาจมีผลกับกองทุนโดยตรง
ด้วย ในกรณีที่กองทุนหลักลงทุนโดยตรง ภายใต้หวั ข้อปั จจัยความเสี่ยงนี้ การกล่าวถึงกองทุนหลักให้หมายความรวมถึงกองทุน
ย่อย KSF I หรือกองทุนอ้างอิงด้วย แล้วแต่กรณี
1. ความเสี่ยงโดยทัว่ ไป
1.1 ผลตอบแทนการลงทุน
ความสําเร็ จของกองทุนขึ้ นอยู่กับความสามารถของหุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับผิ ด (General Partner) ผูจ้ ัดการกองทุ น
(Manager) หรือผูจ้ ดั การพอร์ตการลงทุน (Portfolio Manager) ของกองทุนหลัก และกองทุนย่อย KSF I ในการเลือกเข้าลงทุน
และถอนการลงทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ กองทุนไม่สามารถรับประกันว่ากองทุนหลัก หรือกองทุนย่อย KSF I จะมีการลงทุนที่
เหมาะสมหรือประสบความสําเร็จ
ปั จจุบนั ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง (Liquid Market) สําหรับการลงทุนใน Private Equity และไม่อาจคาดหมายได้ว่าจะมีการ
พัฒนาตลาดดังกล่าวขึ้ นในอนาคต ดังนั้น หุน้ ในกองทุนย่อย KSF I จึงอาจจะไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ง่าย กองทุนในฐานะ
ผูถ้ ือหุน้ จํากัดความรับผิด (Limited Shareholder) จะมีขอ้ ผูกพันต่อกองทุนย่อย KSF I เป็ นระยะเวลานาน และโดยทัว่ ไปจะไม่
สามารถถอนตัวจากกองทุนย่อย KSF I ได้
การลงทุนในบริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สามารถจําหน่ ายเป็ นตัวเงินได้ยาก และโดยทัว่ ไปจะมีความเสี่ยงใน
ระดับที่สงู กว่าการลงทุนในบริษัทจดทะเบียน ในกรณีที่กองทุนย่อย KSF I ที่กองทุนเข้าลงทุนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย การจัดหา
ความคุม้ ครองอย่างเพียงพอสําหรับผลประโยชน์ของกองทุนย่อย KSF I อาจจะไม่สามารถทําได้
ผูล้ งทุนควรตระหนักว่าผลการดําเนิ นงานในอดีตไม่จาํ เป็ นต้องบ่งชี้ ถึงผลการดําเนิ นงานในอนาคต และกองทุนไม่สามารถ
รับรองว่ากองทุนย่อย KSF I ที่กองทุนเข้าลงทุนจะมีผลการดําเนิ นงานที่เทียบเคียงกัน
มูลค่าของกองทุนอ้างอิง (Underlying Fund) อาจมีความผันผวน กองทุนไม่สามารถรับรองว่าจะบรรลุวตั ถุประสงค์การลงทุน
ของกองทุนย่อย KSF I หรือกองทุนย่อย KSF I จะคืนทุนชําระแล้ว (Contributed Capital) ทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่กองทุนใน
ฐานะผูถ้ ือหุน้ จํากัดความรับผิด (Limited Shareholder)
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กฎระเบียบเกี่ยวกับภาษี และการตีความกฎระเบียบเหล่านี้ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนย่อย KSF I อาจเปลี่ยนแปลงได้
ในระหว่างที่กองทุนถือหน่ วยลงทุนของกองทุนย่อย KSF I
การเปลี่ยนแปลงในสภาวะเศรษฐกิจ เช่น การปรับขึ้ นอัตราดอกเบี้ ย การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน เศรษฐกิจตกตํา่ และ
ภาวะตกตํา่ ของภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในพอร์ตการลงทุน อาจเกิดขึ้ นได้ในระหว่างที่กองทุนถือหน่ วยลงทุนของกองทุนย่อย
KSF I ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนอ้างอิง (Underlying Fund) และต่อกองทุนและผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในที่สุด
ในช่วงปี แรก ๆ ของการจัดตั้งกองทุนย่อย KSF I มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั จากการจําหน่ ายการลงทุน (Realization Value) อาจมี
จํานวนตํา่ กว่ามูลค่าเริ่มต้น (Initial Value) โดยอาจมีสาเหตุจากผลกระทบของค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและ
การดําเนิ นงาน และการที่กองทุนย่อย KSF I เพิ่งอยูใ่ นระยะเริ่มต้นของวงจรการลงทุน การประเมินมูลค่าของกองทุนย่อย KSF
I และการลงทุนของกองทุนย่อย KSF I จะเป็ นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีอยู่ ในขณะที่มาตรฐานดังกล่าวมุ่งที่จะให้ขอ้ มูล
ที่แท้จริงเป็ นธรรมของมูลค่าของสินทรัพย์ของกองทุนย่อย KSF I ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง แต่มลู ค่าตลาดที่แท้จริงของการลงทุน
ประเภท Private Equity จะเกิดขึ้ นก็ต่อเมื่อถอนหรือจําหน่ ายการลงทุนนั้น
1.2 การลงทุนต่อเนื่ องและข้อผูกพันการชําระเงินทุน
เนื่ องจากกองทุ นหลัก อาจถูกเรี ยกให้จัดหาเงินลงทุ นต่ อเนื่ อง ชําระเงินทุนเพิ่มเติ ม หรื อคืนผลตอบแทนที่ จ่ายแล้วให้กับ
กองทุนอ้างอิง (Underlying Fund) กองทุนจึงไม่สามารถรับรองว่ากองทุนหลัก จะมีเงินทุนเพียงพอสําหรับการดําเนิ นการ
ดังกล่าว ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้
1.3 ความรับผิดในกรณีการคืนผลตอบแทนที่จ่ายแล้ว
ในบางครั้ง หุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับผิด (General Partner) ของกองทุนหลัก จะนําเงินที่พึงจ่ายให้แก่กองทุนในฐานะผูถ้ ือหุน้
จํากัดความรับผิด (Limited Shareholder) ไปลงทุนต่อ หรือเรียกจํานวนเงินที่ได้จ่ายให้กบั กองทุนคืนเพื่อนําไปลงทุนต่อ หรือ
อาจใช้ (หรือเรียกคืนเพื่อใช้) ชําระหนี้ ของกองทุนหลัก หรือวัตถุประสงค์โดยชอบอื่นใด การเรียกคืนผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่
กองทุนแล้วอาจมีผลทางภาษี ผูส้ นใจลงทุนควรปรึกษาที่ปรึกษาวิชาชีพเกี่ยวกับผลทางภาษีของการเรียกคืนนั้น
1.4 การกูย้ มื เงิน
กองทุนอ้างอิง (Underlying Fund) อาจกูย้ ืมเงินตามข้อจํากัดที่กาํ หนดไว้ในเอกสารการจัดตั้งของกองทุนอ้างอิง โดยกองทุน
อ้างอิงอาจนําเอาวงเงินลงทุนที่ได้รบั หรือจะได้รบั ชําระจากผูล้ งทุน (Capital Commitment) ซึ่งรวมถึงวงเงินลงทุนที่ได้รบั หรือ
อาจได้รบั จากกองทุนหลัก ไปเป็ นหลักประกันการกูย้ มื ของกองทุนอ้างอิงซึ่งผูล้ งทุนดังกล่าว ในกรณีดงั กล่าวหากกองทุนอ้างอิง
ผิดนัดชําระหนี้ หรือมีเหตุผิดสัญญาอื่นภายใต้หนี้ ดังกล่าว (รวมถึงกรณีที่กองทุนอ้างอิงมีหนี้ สินล้นพ้นตัว) ผูใ้ ห้กอู ้ าจเรียกร้อง
ให้ผูล้ งทุนของกองทุนอ้างอิงรวมถึงกองทุนหลัก ชําระเงินลงทุนที่ยงั ไม่ได้ชาํ ระ (Unfunded Commitments) ทั้งหมด เพื่อการ
ชําระคืนหนี้ ของกองทุนอ้างอิงได้ โดยในกรณีดงั กล่าวหากผูล้ งทุนในกองทุนอ้างอิงบางรายไม่ชาํ ระเงินลงทุนตามวงเงินลงทุน
ของตน อาจทําให้ผลู้ งทุนรายอื่น ๆ รวมถึงกองทุนหลัก ต้องรับภาระในหนี้ นั้นสูงเกินสัดส่วนที่ควรจะเป็ น ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อกองทุนทําให้เกิดการขาดทุนได้
1.5 การเรียกระดมทุน
หากกองทุนในฐานะผูถ้ ือหุน้ จํากัดความรับผิด (Limited Shareholder) ไม่ปฏิบตั ิตามการเรียกระดมทุนของกองทุนหลัก จะถือ
เป็ นกรณีที่ผถู้ ือหุน้ จํากัดความรับผิดผิดสัญญา และจะถูกลงโทษตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้กบั บุคคล
ในวงจํากัด (Private Placement Memorandum) ที่กองทุนได้เข้าทํากับกองทุนหลัก
1.6 การเข้าลงทุนหรือตกลงจะเข้าลงทุนเป็ นจํานวนที่เกินฐานวงเงินลงทุนที่จะเรียกเก็บจากผูล้ งทุนของกองทุนย่อย KSF I
การเข้าลงทุนหรือตกลงจะเข้าลงทุนเป็ นจํานวนที่เกินฐานวงเงินลงทุนที่จะเรียกเก็บจากผูล้ งทุนของกองทุนย่อย KSF I (OverCommitment) จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่กองทุนย่อย KSF I ที่กองทุนเข้าลงทุนนั้นไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่คา้ งอยู่
ได้ โดยผูจ้ ดั การพอร์ตการลงทุน (Portfolio Manager) ของกองทุนหลักได้ทาํ การศึกษาแล้ว และมีความเห็นว่ากองทุนย่อย
KSF I อาจเข้าลงทุนหรือตกลงเข้าลงทุนเกินกว่าฐานวงเงินลงทุนที่จะเรียกจากผูล้ งทุนของกองทุนย่อย KSF I ไม่เกินร้อยละ 25
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ของฐานวงเงินลงทุนที่กองทุนย่อยจะเรียกจากผูล้ งทุน ดังนั้น การที่กองทุนเข้าลงทุนในกองทุนย่อย KSF I จึงส่งผลให้กองทุน
ต้องรับความเสี่ยงในการเข้าลงทุนหรื อตกลงจะเข้าลงทุ นเป็ นจํานวนที่ เกินฐานวงเงินลงทุ นที่ จะเรี ยกเก็ บจากผูล้ งทุนของ
กองทุนย่อย KSF I ในอัตราร้อยละ 25 เช่นกัน นอกจากนี้ กองทุนย่อย KSF I ที่กองทุนเข้าลงทุนยังสามารถกูย้ ืมเงินสําหรับ
จํานวนเงินส่วนที่ขาดหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้ น ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกองทุนอันทําให้ความเสี่ยงของกองทุน
เพิ่มขึ้ น
1.7 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนประเภท Private Equity
กองทุนหลักซึ่งกองทุนเข้าลงทุนอาจมีความเสี่ยงหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ของบริษัท
ต่าง ๆ ที่ไม่มีการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ กองทุนหลักแข่งขันกับนิ ติบุคคลอื่น ๆ หลายแห่งเพื่อให้ได้พอร์ตการลงทุนที่
น่ าสนใจ และหากกองทุนหลักไม่ประสบความสําเร็จอาจส่งผลให้ผลกําไรของกองทุนลดลง นอกจากนี้ เนื่ องจากลักษณะของ
โครงการลงทุนของกองทุนหลัก ที่กองทุนเข้าลงทุน กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในบริษัทซึ่งอยู่
ในระยะเริ่มต้น บริษัทเหล่านี้ อาจรับภาระของภาวะในทางลบของธุรกิจและเศรษฐกิจได้น้อยกว่าบริษัทที่มีขนาดใหญ่กว่าและ
ก่อตั้งมานานกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทที่อยู่ในระยะเริ่มต้นอาจขาดประสบการณ์หรือความรูค้ วามสามารถในด้านการ
บริหารจัดการ และความสามารถที่จะเข้าถึงช่องทางการจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ของตน ขาดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
และมีเงินทุนไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน การวิจยั และการพัฒนา อีกทั้งเทคโนโลยีของบริษัทเหล่านั้นอาจยัง
ไม่ได้รบั การทดสอบ และอาจล้าสมัยเร็วเนื่ องจากการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใหม่กว่า (Newer Disruptive Technologies) ปั จจัย
เหล่านี้ ทําให้ผอู้ อกหลักทรัพย์ในระยะเริ่มต้นมีแนวโน้มที่จะล้มเหลวในด้านการดําเนิ นงานและการเงิน ซึ่งมีผลในทางลบต่อ
ความอยูร่ อดของผูอ้ อกหลักทรัพย์ท้งั ในระยะสั้นและระยะยาวมากกว่าผูป้ ระกอบการรายอื่นในธุรกิจเดียวกัน บริษัทเหล่านั้น
อาจไม่มีประวัติการดําเนิ นงานที่สร้างผลกําไร หรืออาจมีประวัติการดําเนิ นงานที่สร้างผลกําไรอย่างจํากัด และอาจมีความผัน
ผวนสูงในด้านรายได้ ค่าใช้จ่ายและผลกําไร และอาจพึ่งพาการบริหารจัดการโดยบุคลากรหลักเพียงคนเดียวหรือไม่กี่คน อีกทั้ง
อาจมีความอ่อนไหวต่อความสูญเสีย และความเสี่ยงต่อการล้มละลายที่สูงกว่า ความสามารถที่จะแปลงการลงทุนประเภท
Private Equity เป็ นเงินทุนอาจขึ้ นอยูก่ บั ความสําเร็จของการถอนตัวจากการลงทุน นอกจากนี้ ความสําเร็จของการถอนตัวจาก
การลงทุนอาจขึ้ นอยู่กบั การขาย การควบรวมกิจการ การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนครั้งแรก หรือธุรกรรมในทํานอง
เดี ย วกัน ในกรณี ที่มี การถื อ ครองส่ วนได้เสี ยที่ มีอํา นาจควบคุ ม (Controlling Interest) หรื อ ส่ ว นได้เ สี ยที่ มีนั ยสําคัญ
(Significant Stake) ในแต่ละทรัพย์สินหรือบริษัทที่เข้าลงทุน (Portfolio Company) เนื่ องจากทรัพย์สินเหล่านั้ น หรือ
หลักทรัพย์ของบริษัทเหล่านั้ นไม่ได้มีการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ กองทุนไม่สามารถรับรองว่ากองทุนหลัก ที่กองทุนเข้า
ลงทุนจะสามารถถอนตัวจากการลงทุนได้สําเร็จในเวลาหรือราคาที่ตอ้ งการ และการถอนตัวจากการลงทุนในทรัพย์สินหรือ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวอาจเป็ นไปได้ยาก มีความล่าช้าอย่างมาก หรือเป็ นการพ้นวิสยั
2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กองทุนเพื่อการลงทุนบางกองทุนซึ่งนิ ติบุคคลของกลุ่ม Lombard Odier ให้การส่งเสริม บริหารจัดการ และ/หรือให้คาํ ปรึกษา
อยูอ่ าจได้รบั อนุ ญาตให้เข้าถึงข้อมูล (รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการดําเนิ นงานของกองทุนหลัก และกองทุนย่อย KSF I) โดยไม่
มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม และข้อมูลดังกล่าวอาจถูกนําไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้ารายอื่น ๆ ของผูจ้ ดั การพอร์ตการลงทุน
(Portfolio Manager) หรือนิ ติบุคคลอื่นใดในกลุ่ม Lombard Odier ซึ่งในบางครั้ง (ภายใต้กฎหมายที่ใช้บงั คับ) ผูจ้ ดั การพอร์ต
การลงทุนอาจจะพยายามทําการซื้ อการลงทุนจาก (หรือขายการลงทุนแก่) กองทุนหลัก พร้อมกันกับทําการขายการลงทุน
เดียวกันให้แก่ (หรือซื้ อการลงทุนเดียวกันนั้นจาก) นิ ติบุคคลที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงกองทุนอื่น ๆ ที่ผจู้ ดั การพอร์ตการลงทุน
ทําหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั การทรัพย์สิน ไม่ว่าในปั จจุบนั หรือในอนาคต หรือเพื่อลูกค้าหรือบริษัทในเครือต่าง ๆ ของผูจ้ ดั การพอร์ตการ
ลงทุน
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คําอธิบายความเสี่ยง
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้ นหรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะ
เศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD)
ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์
สูง
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่ วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์
ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุน
รวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้ นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทําได้ดงั ต่อไปนี้
- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูล้ งทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่ องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้ นอยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยง
หรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผูล้ งทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน
ข้าพเจ้าได้รบั ทราบและมีค วามเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุ น กลยุทธ์การลงทุ น ความเสี่ยง และ
ผลตอบแทนที่ เกี่ยวข้องกับหน่ วยลงทุ นของกองทุนเปิ ดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
(K-GPE19A-UI) เป็ นอย่างดีแล้วว่า

1. กองทุน K-GPE19A-UI มีการลงทุนแบบไม่จาํ กัดอัตราส่วนในหน่ วย private equity ที่ลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงจัดเป็ นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างและความเสี่ยงมากกว่า
กองทุนทัว่ ไป อีกทั้งหน่ วย private equity เป็ นหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องตําและมี
่
ราคาผันผวน ผูล้ งทุนอาจสูญเสีย
เงินต้นและหรือไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามที่คาดหวัง
กองทุนนี้ จึงเหมาะกับผูล้ งทุนที่มีความเข้าใจในหลักทรัพย์
ประเภทนี้ เป็ นอย่างดี และสามารถรับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น
2. กองทุน K-GPE19A-UI มีอายุโครงการ 7 ปี แต่อาจเลิกโครงการก่อน 7 ปี ได้ หากหุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับผิด
(General Partner) ในฐานะผูบ้ ริหารจัดการของกองทุนหลักใช้ดุลยพินิจเลิกกองทุนหลัก และหรือกองทุนย่อย KSF I
เพื่อประโยชน์สงู สุดของกองทุนหลัก และเนื่ องจากกองทุน K-GPE19A-UI จะไม่รบั ชําระหนี้ ด้วยหลักทรัพย์อื่นแทน
เงิน อาจทําให้กองทุนย่อย KSF I และหรือกองทุนอ้างอิง ต้องจําหน่ ายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่จาํ กัดในราคาที่มี
ผูร้ บั ซื้ อขณะนั้น หรือไม่สามารถจําหน่ ายหลักทรัพย์ได้ภายในอายุโครงการ เพื่อนําเงินมาชําระให้กบั กองทุน KGPE19A-UI ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินต้นและหรือไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามที่คาดหวัง อย่างไรก็ตาม ผูล้ งทุนไม่
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเลิกโครงการได้
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3. ในกรณีที่กองทุนย่อย KSF I มีการตั้งเงินสํารองเพื่อการบริหารจัดการกองทุนย่อย KSF I อาทิ เพื่อการลงทุน
เพิ่มเติม เพื่อชําระค่าใช้จา่ ยหรือภาระผูกพันต่างๆ การตั้งเงินสํารองดังกล่าวจะมีผลกระทบกับกระแสเงินสดที่ผลู้ งทุน
จะทยอยได้รบั ระหว่างอายุกองทุน อาจทําให้ผลู ้ งทุนได้รบั ผลตอบแทนตํากว่
่ ากรณีที่ไม่มีการตั้งเงินสํารอง อีกทั้ง
หากจํานวนเงินสํารองดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการชําระค่าใช้จา่ ยหรือภาระผูกพันต่างๆ อาจทําให้กองทุนหลัก กองทุน
ย่อย KSF I กองทุนอ้างอิง และหรือกองทุน K-GPE19A-UI ถูกดําเนิ นคดีตามกฎหมายได้
4. บลจ.กสิกรไทยในฐานะผูจ้ ดั การกองทุน K-GPE19A-UI ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหลัก และหรือ
กองทุนย่อย KSF I ทั้งนี้ การพิจารณาเข้าลงทุนหรือถอนการลงทุนในทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งการเลิกกองทุนหลัก และ
หรือกองทุนย่อย KSF I จะเป็ นไปตามดุลยพินิจของหุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับผิด (General Partner) ซึ่งมีความรู ้
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการลงทุน Private Equity อย่างไรก็ตาม กองทุน K-GPE19A-UI ไม่สามารถ
รับประกันว่ากองทุนหลัก หรือกองทุนย่อย KSF I จะมีการลงทุนที่เหมาะสมหรือประสบความสําเร็จ
ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ เป็ นข้อมูลเบื้ องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยง โดยข้าพเจ้าได้ศึกษา
ข้อมูลของการลงทุนในกองทุนเปิ ดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (K-GPE19A-UI)
รวมถึงความเสี่ยง และคําเตือนในการลงทุน ซึ่งปรากฏอยูใ่ นหนังสือชี้ ชวน ที่ขา้ พเจ้าได้รบั ทราบไปก่อนหน้านี้ เป็ น
อย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ ชวนของบริษัท
จัดการทุกประการ

**ในกรณีที่เหมาะสม ผูล้ งทุนควรขอคําปรึกษาจากที่ปรึกษาวิชาชีพเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้ น**
ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………… เลขที่บญ
ั ชีกองทุน ………………………..…………………………………ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามี
คุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
ข้าพเจ้า เป็ นผูท้ ี่มีเงินเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
A. กรณีนิติบุคคล มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ ง ดังนี้
 มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามงบการเงินปี ล่าสุดที่ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้ นไป
 มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตามงบการเงินปี ล่าสุดที่ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 40 ล้านบาท
ขึ้ นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 80 ล้านบาทขึ้ นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบ
การเงินปี ล่าสุดที่ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว
B. กรณีบุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้ว มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ ง ดังนี้
 มีสินทรัพย์สุทธิ (สินทรัพย์หกั ด้วยหนี้ สิน) ตั้งแต่ 70 ล้านบาทขึ้ นไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดงั กล่าวไม่นับรวมมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งใช้เป็ นที่พกั อาศัยประจํา
 มีรายได้ต่อปี ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้ นไป หรือในกรณีที่ไม่นับรวมกับคู่สมรสแล้วมีรายได้ต่อปี ตั้งแต่ 7 ล้านบาทขึ้ นไป
 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ (หุน้ หุน้ กู ้ ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตร ตัว๋ เงิน หน่ วยลงทุน และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อ
หลักทรัพย์ดงั กล่าว) หรือสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้ นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้ นไป

ลงชื่อ......................................................................................... (ผูล้ งทุน)
วันที่...........................................................................................
- สําหรับผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน18

หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน
ข้าพเจ้าได้รบั ทราบและมีค วามเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุ น กลยุทธ์การลงทุ น ความเสี่ยง และ
ผลตอบแทนที่ เกี่ยวข้องกับหน่ วยลงทุ นของกองทุนเปิ ดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
(K-GPE19A-UI) เป็ นอย่างดีแล้วว่า

1. กองทุน K-GPE19A-UI มีการลงทุนแบบไม่จาํ กัดอัตราส่วนในหน่ วย private equity ที่ลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงจัดเป็ นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างและความเสี่ยงมากกว่า
กองทุนทัว่ ไป อีกทั้งหน่ วย private equity เป็ นหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องตําและมี
่
ราคาผันผวน ผูล้ งทุนอาจสูญเสีย
เงินต้นและหรือไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามที่คาดหวัง
กองทุนนี้ จึงเหมาะกับผูล้ งทุนที่มีความเข้าใจในหลักทรัพย์
ประเภทนี้ เป็ นอย่างดี และสามารถรับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น
2. กองทุน K-GPE19A-UI มีอายุโครงการ 7 ปี แต่อาจเลิกโครงการก่อน 7 ปี ได้ หากหุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับผิด
(General Partner) ในฐานะผูบ้ ริหารจัดการของกองทุนหลักใช้ดุลยพินิจเลิกกองทุนหลัก และหรือกองทุนย่อย KSF I
เพื่อประโยชน์สงู สุดของกองทุนหลัก และเนื่ องจากกองทุน K-GPE19A-UI จะไม่รบั ชําระหนี้ ด้วยหลักทรัพย์อื่นแทน
เงิน อาจทําให้กองทุนย่อย KSF I และหรือกองทุนอ้างอิง ต้องจําหน่ ายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่จาํ กัดในราคาที่มี
ผูร้ บั ซื้ อขณะนั้น หรือไม่สามารถจําหน่ ายหลักทรัพย์ได้ภายในอายุโครงการ เพื่อนําเงินมาชําระให้กบั กองทุน KGPE19A-UI ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินต้นและหรือไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามที่คาดหวัง อย่างไรก็ตาม ผูล้ งทุนไม่
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเลิกโครงการได้
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3. ในกรณีที่กองทุนย่อย KSF I มีการตั้งเงินสํารองเพื่อการบริหารจัดการกองทุนย่อย KSF I อาทิ เพื่อการลงทุน
เพิ่มเติม เพื่อชําระค่าใช้จา่ ยหรือภาระผูกพันต่างๆ การตั้งเงินสํารองดังกล่าวจะมีผลกระทบกับกระแสเงินสดที่ผลู้ งทุน
จะทยอยได้รบั ระหว่างอายุกองทุน อาจทําให้ผลู ้ งทุนได้รบั ผลตอบแทนตํากว่
่ ากรณีที่ไม่มีการตั้งเงินสํารอง อีกทั้ง
หากจํานวนเงินสํารองดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการชําระค่าใช้จา่ ยหรือภาระผูกพันต่างๆ อาจทําให้กองทุนหลัก กองทุน
ย่อย KSF I กองทุนอ้างอิง และหรือกองทุน K-GPE19A-UI ถูกดําเนิ นคดีตามกฎหมายได้
4. บลจ.กสิกรไทยในฐานะผูจ้ ดั การกองทุน K-GPE19A-UI ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหลัก และหรือ
กองทุนย่อย KSF I ทั้งนี้ การพิจารณาเข้าลงทุนหรือถอนการลงทุนในทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งการเลิกกองทุนหลัก และ
หรือกองทุนย่อย KSF I จะเป็ นไปตามดุลยพินิจของหุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับผิด (General Partner) ซึ่งมีความรู ้
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการลงทุน Private Equity อย่างไรก็ตาม กองทุน K-GPE19A-UI ไม่สามารถ
รับประกันว่ากองทุนหลัก หรือกองทุนย่อย KSF I จะมีการลงทุนที่เหมาะสมหรือประสบความสําเร็จ
ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ เป็ นข้อมูลเบื้ องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยง โดยข้าพเจ้าได้ศึกษา
ข้อมูลของการลงทุนในกองทุนเปิ ดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (K-GPE19A-UI)
รวมถึงความเสี่ยง และคําเตือนในการลงทุน ซึ่งปรากฏอยูใ่ นหนังสือชี้ ชวน ที่ขา้ พเจ้าได้รบั ทราบไปก่อนหน้านี้ เป็ น
อย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ ชวนของบริษัท
จัดการทุกประการ

**ในกรณีที่เหมาะสม ผูล้ งทุนควรขอคําปรึกษาจากที่ปรึกษาวิชาชีพเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้ น**
ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………… เลขที่บญ
ั ชีกองทุน ………………………..…………………………………ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามี
คุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
ข้าพเจ้า เป็ นผูท้ ี่มีเงินเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
A. กรณีนิติบุคคล มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ ง ดังนี้
 มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามงบการเงินปี ล่าสุดที่ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้ นไป
 มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตามงบการเงินปี ล่าสุดที่ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 40 ล้านบาท
ขึ้ นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 80 ล้านบาทขึ้ นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบ
การเงินปี ล่าสุดที่ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว
B. กรณีบุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้ว มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ ง ดังนี้
 มีสินทรัพย์สุทธิ (สินทรัพย์หกั ด้วยหนี้ สิน) ตั้งแต่ 70 ล้านบาทขึ้ นไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดงั กล่าวไม่นับรวมมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งใช้เป็ นที่พกั อาศัยประจํา
 มีรายได้ต่อปี ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้ นไป หรือในกรณีที่ไม่นับรวมกับคู่สมรสแล้วมีรายได้ต่อปี ตั้งแต่ 7 ล้านบาทขึ้ นไป
 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ (หุน้ หุน้ กู ้ ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตร ตัว๋ เงิน หน่ วยลงทุน และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อ
หลักทรัพย์ดงั กล่าว) หรือสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้ นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้ นไป

ลงชื่อ......................................................................................... (ผูล้ งทุน)
วันที่...........................................................................................

- สําหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุน20

