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สรุปข้อมูลกองทุนรวม 

ชื่อโครงการการจัดการ กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ 

ชื่อโครงการการจัดการ (อังกฤษ) KWI Asian Small Cap Equity FIF 

ชื่อย่อ KWI ASIAN SM 

อายุโครงการ ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ 

วันท่ีได้รับอนุมัติให้จัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 18 กุมภาพันธ์ 2553 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 31 มกราคม 2555 

 

ประเภท และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืน

หน่วยลงทุน 

นโยบายการลงทุน กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบป�บัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คือ Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity 
Fund (Share Class I) (กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียนจัดตั้งและซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งอยู่ภายใตก้าร
กำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที ่เป�นสมาชิกสามัญของ 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทุนหลักดังกล่าวบริหารจดัการ
โดย Manulife Investment Management (Hong Kong) Ltd. ซึ่งกองทุนหลักนี้มีนโยบายการลงทุนในตรา
สารแห่งทุน โดยกระจายการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชีย  
และ/หรือแปซิฟ�ก   

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกลงทุนใน Share Class ประเภทอ่ืน ๆ และ/หรือสกุลเงินอ่ืนใด หาก

มีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคตตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการดำรงวัตถุประสงค์ของการ

บริหารจัดการกองทุนให้เป�นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้ ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหน่วย

ลงทุน รวมถึงไม่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญโดยถือว่าได้รับความ

เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอ่ืนตามความเหมาะสม 

 

การแบ่งชนิดหน่วย สิทธิประโยชน์ ความเส่ียงแยกตามชนิดหน่วย 

 กองทุนน้ีไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 
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ลักษณะท่ีสำคัญของกองทุน 

 กองทุนนี้เป�นกองทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ กองทุน Manulife 

Global Fund – Asian Small Cap Equity Fund (Class I) ซึ่งเป�นกองทุนที่ได้รับอนุมัติจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศลักเซมเบิร์ก และ

บริหารจัดการโดย Manulife Investment Management (Hong Kong) Ltd. 

ข้อมูลท่ีสำคัญของกองทุนหลกั : 

ชื่อ : Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I) 

ประเภท : กองทุนเป�ด 

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน : กองทุนมีเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตในระยะยาวสำหรับผู้ที่สามารถ

ลงทุนในระยะยาวและยอมรับความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุนได้อย่างมีนัยสำคัญ โดย

พอร์ตการลงทุนจะยึดหลักการกระจายการลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุนและหลักทรัพย์ท่ีอ้างอิงกับตราสารทุนของบริษัทที่มีมูลค่า

ตลาดขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชีย และ/หรือแปซิฟ�ก โดยตราสารทุนและหลักทรัพย์ท่ี

อ้างอิงกับตราสารทุนนั้นรวมถึงหุ ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิใน

ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง 

กองทุนจะลงทุนเป�นไปตามวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย

และกฎเกณฑ์ที ่เกี ่ยวข้อง ทั ้งนี ้ อาจจะลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ ่งหรือกลุ่ม

อุตสาหกรรม (sector) ใดกลุ่มอุตสาหกรรมหน่ึงโดยไม่จำกัดสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิ ดังน้ัน กองทุนอาจลงทุนมากกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหลักทรัพย์

ของผู้ออกที่อยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ไต้หวันและฮ่องกง 

โดยอาจจะลงทุนในสกุลเงินใดก็ได้  

กองทุนอาจลงทุนตรงในหุ้นจีน A-Shares ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (SSE) 

หรือเสินเจิ้นผ่านโครงการเชื่อมโยงตลาดเซี่ยงไฮ้-ฮ่องกง (Shanghai-Hong Kong Stock 

Connect) หรือเสินเจิ ้น-ฮ่องกง (Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) (โดยรวม

เรียกว่า “Stock Connect”) โดยกองทุนจะลงทุนในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในหุ้นจีน A-Shares  

ทั ้งนี ้ กองทุนจะไม่ลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหลักทรัพย์ 

ที่ออกหรือรับประกันโดยภาครัฐใดภาครัฐหนึ่ง (รวมถึงรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน

ภาครัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่น) ซึ่งมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถ

ลงทุนได้ (เช่น ต่ำกว่าอันดับ Baa3 ของ Moody’s หรือ BBB- ของ S&P หรือ Fitch) 

วันท่ีจัดต้ังกองทุน : 31 มกราคม 2555 

อายุโครงการ : ไม่กำหนด 

สกุลเงิน : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (US$) 

มูลค่าขัน้ต่ำของการสั่งซ้ือคร้ังแรก : ไม่กำหนด 

มูลค่าขัน้ต่ำของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป : ไม่กำหนด 

ราคาท่ีเสนอขายคร้ังแรก : 1 ดอลลารส์หรัฐฯ 

มูลค่าขัน้ต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด 

วันท่ีเสนอขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ ภายในเวลา 13.00 น. ของประเทศลักเซมเบิร์ก 
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ข้อมูลท่ีสำคัญของกองทุนหลกั : 

ผู้จัดการกองทุน : Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited 

ผู้จัดจำหน่ายท่ัวไป : Manulife Investment Management International Holdings Limited 

ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้ปฏิบัติการด้านกองทุน      

นายทะเบียนกองทุน และตัวแทนการชำระเงิน : 

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch 

ผู้สอบบัญชีกองทุน : PricewaterhouseCoopers Société Coopérative 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก : 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก  

(Initial Sales Charge) : 
ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(Redemption Charge) : 
ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

(Conversion Charge) : 
ไม่เกิน 1% ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อป�ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) : 0.90% ต่อป� ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ประมาณ 0.003% ถึง 0.40% ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขอ่ืน ๆ 1 

ค่าธรรมเนียมผู้ปฏิบัติการด้านกองทุน นายทะเบียนกองทุนและ
ตัวแทนการชำระเงิน (Administrator, Registrar, Listing 
Agent, Paying Agent and Transfer Agent) : 

ไม่เกิน 0.5% ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขอ่ืน ๆ 2 

ค่าธรรมเนียมการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (Swing Pricing) : สูงสุดไม่เกิน  2.00% ของ NAV ต่อหน่วย (NAV per Share) 3 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ (Other Expenses) : ข้ึนกับเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 4 
 

แหล่งข้อมูล : อ้างอิงข้อมูลใน Prospectus ของ Manulife Global Fund 

ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติม

โครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

________________________________ 
 

1  กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพยสิ์นโดยคำนวณอ้างอิงกบัทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทนุหลัก ณ วันที่เกี่ยวข้องในแต่ละวันและจะจา่ยในแต่ละเดือน ผู้รับฝากทรัพย์สิน

และกองทุนหลักจะตกลงกำหนดอตัราค่าธรรมเนยีมเป�นครัง้คราวตามแตอ่ัตราของตลาดในประเทศลักเซมเบิร์ก นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือและเพ่ิมเติมจากค่าธรรมเนยีมผู้รบั

ฝากทรัพย์สิน ซ่ึงกองทุนหลักมีหน้าทีผู่กพันค่าใช้จ่ายตามสมควรทีเ่กดิขึ้นจากผู้รับฝากทรัพยสิ์นหรือธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบัการเกบ็รักษาทรัพยสิ์นของกองทนุ 

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินโดยปกติจะรวมถึงค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการธุรกรรมบางประการของธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ  ที่

เกี่ยวเนื่องกบัการเกบ็รักษาทรพัย์สินของกองทนุ ซ่ึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ  ในส่วนนี้ที่จะจา่ยให้กบัผู้รับฝากทรัพยสิ์นในแตล่ะรอบป�บัญชีนั้นจะเป�ดเผยในรายงานประจำป�ของ

กองทุนหลัก 

ผู้รับฝากทรัพย์สินจะเป�นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ของผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งในเขตภูมิภาคอื่น ๆ  
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ทั้งนี้ กองทุนหลักได้แต่งตั้ง Citibank Europe plc (สาขาประเทศลักเซมเบิร์ก) เป�นผู้รับฝากทรัพย์สิน ตามสัญญาแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สิน ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 (ซ่ึงมีผล

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2548) โดยผู้รับฝากทรัพยสิ์นของกองทนุหลักจะเป�นผู้ถือเงินสด หลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองทุนหลักในนามของกองทนุหลัก ทั้งนี้ ผู้รับฝาก

ทรัพย์สินโดยการอนุมัติของกองทุนหลักอาจแต่งตั้งธนาคารและสถาบันการเงินแห่งอื่น ๆ ให้ถือสินทรัพย์ของกองทุนหลักแทนตนเองได้ อนึ่ง ผู ้รับฝากทรัพย์สินเป�นบริษัทย่อย 

(subsidiary) ของ Citigroup Inc. 

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพยสิ์นอาจมีอตัราแตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตลาดที่สินทรัพย์ของกองทนุหลักถูกนำไปลงทุนและรักษาไว้ ซ่ึงโดยทั่วไปแล้วจะมีอัตราตัง้แต่ 0.003% ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่กองทุนหลักมีอยู่ในตลาดที่พัฒนาแล้ว (developed market) ถึง 0.40% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่กองทุนหลักมีอยู่ในตลาดเกิดใหม่ 

(emerging market) ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมในการดำเนินการธุรกรรมบางประการ (transaction charges) ค่าใช้จ่ายตามสมควร (reasonable 

disbursement) และค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket)  

ค่าธรรมเนียมการชำระเงินหรอืส่งมอบในแตล่ะธุรกรรม (settlement charges) คิดโดยคำนวณจากธุรกรรมแต่ละธรุกรรมเป�นคราว ๆ  ไป ซ่ึงอาจจะแตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศ

ที่หลักทรัพย์นั้นถูกส่งมอบหรือมีการชำระหนี้ โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้ จะมีอัตราตั้งแต่ 6 ดอลลาร์สหรัฐต่อธุรกรรมในตลาดที่พัฒนาแล้ว (developed market) ถึง 130 ดอลลาร์

สหรัฐต่อธุรกรรมในตลาดเกิดใหม่ (emerging market) 

2  
กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับตัวแทนการจ่ายเงินในอัตราที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket) ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานในหนา้ที่ตาม 

ที่กำหนดไว้ในสัญญาตามสมควร 

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้บริหาร นายทะเบียนกองทุน ตัวแทนจดทะเบียนหน่วยลงทุน ตัวแทนการจ่ายเงินและตัวแทนการโอนหน่วยลงทุนเป�นไปตามที่

ปรากฎด้านล่างนี้  

ภายใต้สัญญาบริการบริหารกองทุนหลัก ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 (ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2548)กองทุนหลักแต่งตั้ง Citibank Europe plc (สาขาประเทศ

ลักเซมเบิร์ก) เป�นผู้บริหาร นายทะเบียนกองทุน ตัวแทนจดทะเบียนหน่วยลงทุน ตัวแทนจ่ายเงินและตัวแทนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักโดย Citibank Europe plc (สาขา

ประเทศลักเซมเบิร์ก) เป�นผู้ดำเนินการจอง การรับซ้ือคืน การสับเปล่ียน และการโอนหน่วยลงทุน รวมถึง ลงทะเบียนธุรกรรมดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก  

นอกจากนี้ Citibank Europe plc (สาขาประเทศลักเซมเบิร์ก) ยังให้บริการกองทุนหลักในการดำเนนิการทีเ่กีย่วเนื่องกับการเกบ็รักษาบัญชีของกองทนุ การคำนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ

ของหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน ณ วันคำนวณ (valuation date) จ่ายเงินป�นผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การเตรียมและแจกจ่ายรายงาน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนและการให้บริการเกี่ยวกับการบริหารกองทุนหลักอื่น ๆ  

กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการบริหารดังกล่าวที ่อ ัตราตลาด (commercial rate) ซึ ่งคู ่สัญญาจะตกลงกำหนดเป�นคราว ๆ บวกด้วยค่าใช้จ่ายตามจริง  

(out-of-pocket) ตามสมควร โดยค่าธรรมเนียมสูงสุดสำหรับการบริการเหล่านี้เท่ากับ 0.5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ซึ ่งอัตรานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายตามจริง  

(out-of-pocket) ตามสมควร 

3
  นโยบายการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (Swing Pricing Policy) 

เพื ่อบริหารความเสี ่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อปกป้องผู้ถ ือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนย่อยในกรณีที ่เกิดเหตุการณ์มีมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ 

เข้าหรือออกอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทอาจมีการปรับปรุงการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนย่อยใด ๆ ในแต่ละวันทำการตามนโยบาย Swing Price ตั้งแต่วันที่  

18 มกราคม 2564 เป�นต้นไป ซ่ึงจะกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับแก้ไข ดังต่อไปนี้ 

"บริษัทอาจจำเป�นต้องใช้เครื่องมือในการรองรับมูลค่าเงินลงทุนสุทธิไหลเข้าหรือไหลออกอย่างมีนัยสำคัญอันเป�นผลมาจากการที่ผู้ลงทุนทำรายการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนเป�นจำนวนมากจนส่งผลให้มีต้นทุนการทำธุรกรรมที่สูงขึ้นจากการซ้ือขายทรัพย์สินในพอร์ตการลงทุนของกองทุนย่อย ด้วยเหตุนี้ กองทุนย่อยจึงอาจมีการลดลงของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (“Dilution”) ดังนั้น เพื่อเป�นการลดผลกระทบจากการปรับลดลงดังกล่าวและเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่อยู่ในกองทุน บริษัทจะนำ

นโยบายการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน  ("Swing Pricing Policy”) มาเป�นส่วนหนึ่งของนโยบายการประเมินมูลค่ารายวัน  (Daily Valuation Policy) โดยนโยบาย Swing Price ดังกล่าว

จะนำมาใช้กับกองทุนย่อยทุกกองทุน 

หากในวันทำการใด ผลรวมสุทธิจากการทำรายการของผู้ลงทุนในกองทุนย่อยเกินกว่าระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยคำนวณจากเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุย่อยที่

เกี่ยวข้องหรือจากจำนวนเงินในฐานสกุลเงิน (base currency) ของกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้อง (ตามที่คณะกรรมการหรือผู้มีอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกำหนดและ

ทบทวนเป�นครั้งคราว) โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) ของกองทุนย่อยอาจมีการปรับขึ้นหรือลงเพื่อสะท้อนต้นทุน (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการซื้อขายและประมาณ

การส่วนต่างของราคาซื ้อ/ ขายคืน) จากมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าสุทธิและมูลค่าเงินลงทุนไหลออกสุทธิตามลำดับ ("การปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุน" [“Adjustment”])  

หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป�นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดังนี้ 

(1)   ผลรวมสุทธิจากการทำรายการของผู้ลงทุนในกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องจะถูกกำหนดโดยบริษัทตามข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่ ณ เวลาที่ทำการคำนวณ NAV 

(2)  มูลค่าของการปรับปรุงฯ (Adjustment) ขึ้นอยู่กับต้นทุนการซ้ือขายในอดีตและสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ถือครองโดยกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ 

(3)  มูลค่าของการปรับปรุงฯ สำหรับกองทุนย่อยแต่ละกองทุนจะได้รับการทบทวนอย่างน้อยป�ละสองครั ้งเพื ่อสะท้อนถึงต้นทุนประมาณการของการซื ้อขายทรัพย์ สิน 

ที่ถือครองโดยกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องและสภาวะตลาดในขณะนั้น โดยขั้นตอนในการประมาณการสำหรับมูลค่าของการปรับปรุงฯ จะคำนึงถึงป�จจัยหลักต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดต้นทุน

ในการซ้ือขาย (เช่น ส่วนต่างราคาเสนอซ้ือ/ขาย (bid/ask spreads) ภาษีหรืออากรที่เกี่ยวขอ้งกบัการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียมนายหน้า (brokerage fees) เป�นต้น) การปรับปรุง



 

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ 5 

มูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าวนี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละกองทุนย่อย โดยจะไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิต่อหน่วยเดิม (NAV per Share) (“อัตราสูงสุดในการปรับปรุง

มูลค่าหน่วยลงทุน”) ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ กรรมการอาจพิจารณาเพิ่มอัตราสูงสุดในการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนจากที่ระบุไว้ข้างต้นเป�นการชั่วคราวเพื่อประโยชน์

ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป�นสำคัญ โดยจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ มูลค่าของการปรับปรุงฯ จะถูกกำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการหรือผู้มีอำนาจที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

(4)  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) ของกองทุนย่อยจะถูกคำนวณแยกต่างหากจากกัน แต่การปรับปรุงฯ ใด ๆ ในรูปของเปอร์เซ็นต์จะมีผลต่อ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนย่อยเหมือนกัน 

(5)  อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่อิงกับผลการดำเนินงาน (Performance fee) และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่คิดจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV-based fee) จะคำนวณตามมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) ก่อนการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนใด ๆ" 

จากผลของการใช้นโยบาย Swing Price นี้ กองทุนย่อยจะต้องอยู่ภายใต้ความเส่ียงของนโยบายการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน  (Swing Pricing Risk) ซ่ึงสรุปได้ดังนี้ : 

 ขนาดของผลกระทบจากการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนจะถูกกำหนดโดยต้นทุนประมาณการของทรัพย์สินที่ซ้ือขายแต่ละประเภทที่ถือครองโดยกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องและ

สภาวะตลาดในขณะนั้น โดยมูลค่าของการปรับปรุงฯ นี้สะท้อนถึงต้นทุนการซ้ือขายโดยประมาณของกองทุนยอ่ยทีถู่กกำหนดโดยต้นทุนการซ้ือขายในอดีตและสภาวะตลาด

ซ่ึงอาจไม่ใช่ต้นทุนการซ้ือขายที่เกิดขึ้นจริง 

 การเคลื่อนไหวของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในส่วนของกองทุนย่อยอาจไม่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนที่แท้จริงอันเป�นผลมาจากการใช้นโยบาย 

Swing Price  โดยปกติ การปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนที่เกิดจากนโยบาย Swing Price จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) เพิ่มขึน้เมื่อมีปริมาณเงิน

ลงทุนสุทธิจำนวนมากไหลเข้ากองทุนย่อยและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยจะลดลงเมื่อมีปริมาณเงินลงทุนสุทธิไหลออกจำนวนมาก ซึ่งการปรับปรุงฯ เดียวกันนี้ 

จะถูกนำมาใช้กับทุกชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนย่อย ดังนั ้น ผู ้ลงทุนที ่ทำธุรกรรมทั ้งหมดในกองทุนย่อยไม่ว่าจะทำรายการซื ้อหรือขายคืนจะได้รับผลกระทบ 

จากการปรับปรุงฯ ดังกล่าว 

 เนื่องด้วยการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนจากนโยบาย Swing Price เกี่ยวข้องกับการไหลเข้าและการไหลออกของเงินจากกองทุนย่อยจึงไม่สามารถคาดการณ์แน่นอนได้ 

ว่าจะเกิดการปรับลดในช่วงเวลาใดในอนาคต ดังนั้น จึงไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำเช่นกันว่าบริษัทจะมีความจำเป�นที่ต้องใช้นโยบาย Swing Price มากน้อยเพียงใด 
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 กองทุนหลักจะจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการของกองทุนหลัก รวมถึงค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาอื่น ๆ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสารหนังสือชี้ชวนฉบับป�จจุบันของกองทุนหลัก และเอกสารหนังสือชี้ชวนอื่นใดภายหลัง ตลอดจน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ และแจกจ่าย

เอกสารรายงานประจำป� และรายงานผลการดำเนนิการรอบหกเดือน นอกจากนี้ กองทุนหลักจะรับผิดชอบในบรรดาค่าใช้จ่ายนายหนา้ ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องต่าง ๆ 

ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการหรือผู้บริหารกองทุนหลักบางท่านและค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket) ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานในหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กองทุนหลัก

จะไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือจ่ายค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดที่เกี่ยวเนื่องกับการขายหรือตัวแทนการตลาดและกองทุนหลักจะไม่มีสิทธิที่จะได้รับค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับการ

ขายหรือตัวแทนการตลาดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
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ข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลกั :  
 

Bloomberg Ticker ISIN Code 

MGASCEI:LX LU0706269932 

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน Manulife Global Fund - Asian Small Cap Equity Fund (Class I - USD) 

 

 

 

 

 
** Cumulative returns are Nav to Nav figures with net income & dividend reinvested. 
* The gross return is calculated based on the last available fund expense ratio, which is prepared on a yearly basis. 

ข้อมูลการลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund - Asian Small Cap Equity Fund (Class I - USD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

^ Figures may not sum up to 100% due to rounding. 

ท่ีมา : ข้อมูลจาก Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 คุณสามารถดูข้อมูลท่ีเป�นป�จจุบันได้ท่ี 

http://www.manulifeglobalfund.com/Fund-Information 

“ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 

มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้” 
 

http://www.manulifeglobalfund.com/Fund-Information
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 ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน 

ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปของกำไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) จากการลงทุนหากผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน ณ ราคาท่ีสูงกว่าราคา 

ที่ซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เงินกำไรดังกล่าวที่ผู้ลงทุนที่เป�นบุคคลธรรมดาได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวมจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา 

 ลักษณะเหมาะสมท่ีเป�นทางเลือกสำหรับเงินลงทุน 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีสามารถยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนและความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ท่ีกองทุนได้มีการกระจายการลงทุนไปยัง

ต่างประเทศ และเพ่ิมโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนในต่างประเทศ โดยสามารถลงทุน

ในระยะยาวและยอมรับความผันผวนเป�นอย่างมากได้  

 จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

8,600 ล้านบาท  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจยื่นขออนุมัติเพิ่มจำนวนเงินทุนโครงการที่จดทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยเป�นไปตามท่ี

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

 รอบระยะเวลาบัญชี 

วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชี  :  ทุกวันท่ี 31 เดือนธันวาคม 

 ป�จจัยท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

1.  ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุน  

2.  การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและกองทุนหลักท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

3. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

4.  ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในต่างประเทศ 
 

การเล่ือนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

 บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป�ดไว้แล้วได้ 

เฉพาะในกรณีท่ีกำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี 

(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป�นกรณท่ีีเข้าเหตใุดเหตุหน่ึงดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแล

ผลประโยชน์แล้ว 

(ก)  มีเหตุจำเป�นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเป�ดได้อย่างสมเหตุสมผล 

(ข)  มีเหตุท่ีทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือ

การควบคุมของบริษัทจัดการ 

(2)   ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป�ด

ไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป�นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น กองทุนจะต้องปฏิบัติให้เป�นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 
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การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังท่ีรับไว้แล้ว 

 บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทำการ 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป�น 

ต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเน่ืองจากเหตุจำเป�นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดังน้ี 

(1) ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล  

(2) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป�นธรรม และเหมาะสม  

(3) มีเหตุจำเป�นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 

dealings) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที ่ สน. 9/2564 เรื ่อง 

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน

ประเภทสถาบัน 

ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 

dealings) ด้วยเหตุอื ่น ให้เป�นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื ่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม 

เพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังน้ี 

(1) บริษัทจัดการอาจพิจารณาปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวจะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุน

มากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือกรณีที่คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใดมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุน

รวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

(2) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพ่ือประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติอเมริกันหรอื

ผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึง

ผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ท่ีออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท

หรือห้างหุ้นส่วน เป�นต้น ซึ่งจัดตั้งข้ึนภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของ

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของ

บริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว  5) กองทรัพย์สิน

ของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4)  

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

สำหรับผู้ลงทุนท่ีมีลักษณะดังท่ีกล่าวมาข้างต้น  

 การหยุดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจำเป�นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพ่ือรักษา
เสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บรษัิทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนเป�ดได้เป�นการช่ัวคราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้ 
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ช่องทางติดตาม NAV และข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุน 

 ช่องทางท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จาก 

 เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.kwiam.com หรือ 

 LINE Official @KWIAM หรือ  

 สอบถามได้ท่ี โทร. 02-844-0123 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที ่จะเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอื่นใดที่เหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

 ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด 

43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ช้ัน 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท์ :  02-844-0123  โทรสาร :  02-129-5921  เว็บไซต์ : www.kwiam.com     

 

    ป�จจัยความเส่ียงในการลงทุนของกองทุน 

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ เป�นกองทุนรวมประเภทขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเป�ด) เน้นลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I) 
(“กองทุนหลัก” หรือ Master Fund) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งข้ึนในประเทศลักเซมเบิร์ก โดยมีสัดส่วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบป�บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจจะผันผวน
ได้ตลอดเวลาตามผลประกอบการของกองทุนหลักหรือทรัพย์สินที่ลงทุนและภาวะตลาด ณ ขณะนั้นและเกิดความเสี่ยงจากการลงทุนได้ และ
เนื่องจากกองทุนนี้เป�นกองทุนรวมหน่วยลงทุน แนวทางการบริหารจัดการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจะดำเนินการโดยผู้จัดการกองทุนของกองทุน
หลักเป�นส่วนใหญ่ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ 
บางประการ โดยสามารถสรุปได้ ดังน้ี 

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Rate Risk) : 

เป�นความเสี่ยงที่เกิดจากความผนัผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับเงิน
อีกสกุลหน่ึง เน่ืองจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักท่ีออกเป�นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนท่ีได้รับจาก
การลงทุนในตา่งประเทศมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงิน  

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง 

โดยปกติกองทุนจะไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป�นอัตราแลกเปลี่ยน  
โดยจะใช้การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและการเงินมหภาคเพ่ือบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

2. ความเสี่ยงท่ีเกิดจากภาวะโดยรวมของตลาด (Market Risk) : 

เป�นความเสี่ยงที่มาจากป�จจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกฎหมายของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้เป�นป�จจัย 
ท่ีล้วนมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือตราสารของประเทศน้ัน ๆ ท้ังสิ้น 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง 

บริษัทจัดการมีการพิจารณาการปรับสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เงินสด และ/หรือตราสารหนี้ ให้อยู่ในระดับ 
ท่ีเหมาะสมซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด 

 

http://www.kwiam.com/
https://lin.ee/So4YU8o
http://www.kwiam.com/
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3.   ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์หรือตราสาร (Liquidity Risk) : 

เนื่องจากอาจจะมีหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนหลักลงทุนไว้บางตัวที่มีโอกาสที่จะเกิดภาวะขาดสภาพคล่องได้ การขาดสภาพคล่อง 
นั ้นก็คือ การซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น ๆ มีปริมาณไม่มาก หรือในบางช่วงอาจจะขายหลักทรัพย์ หรือตราสารนั้นไม่ได้ หรือ 
ได้ในราคาท่ีไม่เหมาะสม 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง 

บริษัทจัดการได้มีการคัดเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่มีสภาพคล่องสูง โดยสามารถทำการซื้อขายได้ทุกวันทำการ 
ซึ่งจะช่วยให้กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการรองรับการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนภายในประเทศ 

4.   ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีกองทุนลงทุนไว้ (Credit Risk) : 

เป�นความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ประสบป�ญหาทางการเงินจนไม่สามารถชำระเงินต้น และ/หรือ
ดอกเบ้ียตามท่ีตกลงไว้ หรืออาจจะชำระไม่ได้ครบตามจำนวนท่ีได้ตกลงไว้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง 

บริษัทจัดการมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงความสามารถในการชำระหนี้ของผู ้ออกตราสารที่จะลงทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยจะมี 
การกำหนดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำของตราสารที่สามารถลงทุนได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งมีนโยบาย
การลงทุนในตราสารหน้ีอย่างเคร่งครัด เช่นลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีลักษณะคล้ายเงินฝาก 

5.   ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมีตัวแปรเป�นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน : 

โดยปกติการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป�นอัตราแลกเปลี่ยนเป�นการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของค่าเงิน  
ซึ่งกองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึน หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป�นไปตามท่ีกองทุนคาดการณ์ไว้ และ
นอกจากน้ีกองทุนยังมีความเสี่ยงจากการท่ีคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ไม่ปฏิบัติตามสัญญาท่ีได้ตกลงไว้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง 

จากความเสี่ยงตามข้อ 1 บริษัทจัดการอาจทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป�นอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน 
(hedging) โดยบริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจและแนวโน้มอย่างละเอียด เพ่ือให้ได้ประมาณการอัตราแลกเปลี่ยน
ท่ีจะทำการป้องกันความเสี่ยงที่อาจมีความใกล้เคียงกับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากที่สุด และเพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา 
ที่ได้ตกลงไว้ของคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยกองทุนจะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับ 
ความน่าเช่ือถือ 3 อันดับแรก จากสถาบันจัดอันดับท่ีได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.  

6. ความเสี่ยงของประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน (Country Risk) :  

เป�นความเสี่ยงท่ีเกิดจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลตลาดเงิน ตลาดทุน ข้อจำกัด กฎเกณฑ์และ
กฎหมายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทน 
ตามที่คาดหวังไว้ ทั้งน้ี กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหรือหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย และ/หรือแปซิฟ�ก ซึ่งบางประเทศเป�นกลุ่มประเทศ
เกิดใหม่ (Emerging Market) จึงอาจมีความเสี่ยงดังน้ี 

ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ : เนื่องจากประเทศในภูมิภาคเอเชียที่กองทุนลงทุนบางประเทศจัดอยู่ในกลุ่มประเทศเกิดใหม ่ซึ่งมีฐานเศรษฐกิจท่ี
ต้องพึ่งพิงการส่งออกไปยังประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก ทำให้อาจจะมีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจโลก โดยอาจได้รับผลกระทบ 
หากประเทศอุตสาหกรรม ซึ่งเป�นตลาดส่งออกคู่ค้าหลักเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ประกอบกับการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ 
ท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึน  นอกจากน้ี ความผันผวนของราคาน้ำมัน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ตลอดจนการเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้าและไหลออก
จากภูมิภาคเอเชียอย่างรวดเร็วอาจส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเกิดใหม่เหล่าน้ี  

ความเสี่ยงด้านสังคม : กลุ่มประเทศเกิดใหม่มักมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และความไม่เท่าเทียมในรายได้ของประชาชนในประเทศ
ค่อนข้างสูง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ไม่ว่าจะเป�นด้านการศึกษา อาชีพการงาน ฐานะการเงิน การครองชีพ ตลอดจน 
สวัสดิภาพและความมั่นคงทางสังคม ท้ังน้ี การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีรวดเร็วอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมอันเป�นสาเหตุ
หนึ่งของการเกิดป�ญหาอาชญากรรมหรือการก่อเหตุความรุนแรงภายในประเทศได้ โดยเหตุการณ์เหล่านี้มักจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
ของนักลงทุน และอาจส่งผลให้นักลงทุนชะลอการลงทุนหรือถอนเงินลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ได้
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ตระหนักถึงป�ญหาดังกล่าว โดยมีความพยายามในการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและการแก้ไขป�ญหาด้านการกระจายรายได้และ 
ความเจริญให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทั้งมีมาตรการต่าง ๆ ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนแผนงานเพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคอย่างท่ัวถึง เพ่ือสร้างความเสมอภาค สวัสดิภาพและความมั่นคงทางสังคมของประชากร 

ความเสี่ยงด้านการเมือง : กลุ่มประเทศเกิดใหม่บางประเทศอาจมีเสถียรภาพทางการเมืองไม่มั่นคงมากนัก โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
ด้านการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ ้นบ่อยครั้ง ซึ ่งความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจส่งผลให้นักลงทุนเกิดความกังวลต่อ 
ความไม่ชัดเจนของแนวทางในการบริหารและพัฒนาประเทศ รวมทั้งความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจและการคลัง ซึ่งเป�น
อุปสรรคสำคัญท่ีมีผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว จึงอาจทำให้นักลงทุนขาดความเช่ือมั่นหรือถอนเงินลงทุนได้ 

ทั้งน้ี ความเสี่ยงดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนหลักลงทุน สภาพคล่อง สภาวะตลาด อัตราเงินเฟ้อ และ
อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และพิจารณาป�จจัยต่าง ๆ  ที่อาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยง
ดังกล่าวอย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ ตลอดจนบริหารจัดการลงทุนด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป�นสำคัญ 

 

   เครื่องมือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้ 

1. เคร่ืองมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป�นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

 ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป�นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาท่ีกำหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการ 

จะเป�ดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และ/หรือระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 

และ/หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์

ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอ่ืนใดท่ีเหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด 

ข้อสงวนสิทธ ิ

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที ่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุด 

ที่กำหนดในโครงการ และ/หรอืปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และ/หรือปรับเพิ่มระยะเวลา

การถือครองหน่วยลงทุนท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ Liquidity 

Fee ได้ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเป�ดเผยในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของ

บริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอ่ืนใดท่ีเหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด 

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกัน 

ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่เรียกเก็บ Liquidity Fee ในวันทำการใดที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทำธุรกรรมการลงทุน 

ท่ีเข้าหลักเกณฑ์ และ/หรือเง่ือนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ

กองทุนรวม หรือความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืน หรือเพ่ือใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนตามท่ี

มีระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและ

แนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ  

ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการน้ัน 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1.  บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Liquidity Fee ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือน้ี 
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2.  บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ

กำหนด ซึ่งพิจารณาจากป�จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ 

และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากป�จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและ

เง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

3.  ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee น้ี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) (ถ้ามี) หรือ 

การเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – 

ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได้ 

4.  ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee น้ี เงินจาก Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้

เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป และ

ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุนแต่อย่างใด 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื ่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณา

ดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้กองทุนดำเนินการใช้ Liquidity Fee หรือเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืน

ตามที่มีระบุไว้ในโครงการ เพียงหนึ่งเครื่องมือหรือหลายเครื่องมือพร้อมกันแทนได้ เพื่อให้มีผลลัพธ์สอดคล้องกับการใช้เครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง (underlying fund) ที่กองทุนเข้าไปลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ 

บริษัทจัดการและเป�นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 

 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing/ Partial swing pricing 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1.  บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา Swing Factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2.  Swing Factor มีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณา

ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากป�จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถ

ทำได้เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

3.  Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการ 

อาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากป�จจัยที่เกี่ยวขอ้ง

เท่าท่ีสามารถทำได้เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

4.  ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ ADLs แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความ

เสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได้ 

ข้อสงวนสิทธ ิ

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เรียกเก็บจริง ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกนิอัตราสูงสุดที่ระบุไว้

ในโครงการ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ได้ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป�นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการท่ีมีการใช้

เครื ่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจ 

เรื่องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการน้ัน ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลีย่นแปลง

การดำเนินการใด ๆ ท่ีได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการน้ัน แม้หาก

ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนของวันทำการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วย

ลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 



 

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ 13 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนวิธีปฏิบัติเป�นแบบ Full swing pricing หรือ Partial swing pricing ได้ในอนาคต

ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการและความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์หรือในแต่ละช่วงเวลา โดยมีหลักการในการพิจารณา

เป�นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบ

อย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืน หรือเพ่ือใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพ

คล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตาม

นโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 

5.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ  

ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการน้ัน 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือน้ี 

2.  ในกรณีที่บริษทัจัดการพิจารณาใช้ Partial Swing Pricing จะเป�นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขาย

หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า Swing Threshold ท่ีบริษัทจัดการ

กำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่า 

การสับเปลี ่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่า 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ท้ังน้ี รายละเอียดวิธีการคำนวณเป�นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื ่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณา

ดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้กองทุนดำเนินการใช้ Swing Pricing หรือเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนตามท่ี

มีระบุไว้ในโครงการ เพียงหนึ่งเครื่องมือหรือหลายเครื่องมือพร้อมกันแทนได้ เพื่อให้มีผลลัพธ์สอดคล้องกับการใช้เครื่องมือบริหาร 

ความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง (underlying fund) ท่ีกองทุนเข้าไปลงทุนได้ โดยข้ึนอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการและ

เป�นไปตามความเหมาะสมในแตล่ะสถานการณ ์

 ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1.  บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2.  บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ

ลงทุน และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอ่ืน 

ท้ังน้ี การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงป�จจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริง

ท่ีมีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากป�จจัยท่ีเก่ียวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลา

และเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

3.  การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการ

จะคำนึงถึงป�จจัยท่ีเก่ียวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่ และ/หรือ

สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากป�จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ 

ขณะน้ัน ๆ 
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4.  ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหาร 

ความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได้ 

ข้อสงวนสิทธ ิ

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ท่ีทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 

(switch in) หรือขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) เพียงฝ��งใดฝ��งหนึ่งที่เกิน ADLs 

threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ 

และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) และสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หรือขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ในปริมาณมาก

ตามแนวทางท่ีบริษัทจัดการจะกำหนดได้ 

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ

และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ ADLs โดยบริษัทจัดการจะเป�ดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล

กองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอ่ืนใดท่ีเหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป�นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการท่ีมีการใช้

เครื ่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื ่องต่าง ๆ  

ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ 

ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสนิใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเชค็ค่าซื้อ

หน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนของวันทำการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คท่ีเรียก

เก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมี

นัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืน

ตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและ

แนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 

5.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ  

ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือน้ี 

2.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป�นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุน

สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด  

โดยท่ีมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลีย่น

หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ่ยน 

หน่วยลงทุนออก (switch out) ท้ังน้ี รายละเอียดวิธีการคำนวณเป�นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

3.  บริษัทจัดการจะกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปน้ี 

(1)  มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 

(2)  มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับท่ีต่างกัน 

4.  ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวตัถุประสงค์

เพื ่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู ้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป และไม่ได้มีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุนแต่อย่างใด 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการ 

ให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 
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รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้กองทุนดำเนินการใช้ ADLs หรือเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนตามท่ีมีระบุไว้

ในโครงการ เพียงหนึ่งเครื่องมือหรือหลายเครื่องมือพร้อมกันแทนได้ เพื่อให้มีผลลัพธ์สอดคล้องกับการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง

สภาพคล่องของกองทุนปลายทาง (underlying fund) ท่ีกองทุนเข้าไปลงทุนได้ โดยข้ึนอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ และเป�นไปตาม

ความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 

 

2. การกำหนดเง่ือนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

 ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 50,000,000.00 บาท 

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป�นเวลา : 5 วันทำการ 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1.  บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการ 

2.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื ่องมือ Notice Period ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม ซึ ่งกำหนดให้ผู ้ถือ 

หน่วยลงทุนท่ีจะขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเกินกว่าระดับปริมาณท่ีกำหนดไว้จะต้องแจ้งความประสงค์

ล่วงหน้าตามระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ก่อนวันท่ีต้องการขายคืนหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก โดยพิจารณาตามเง่ือนไขในกรณใีด

กรณีหน่ึง ดังน้ี 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน  
ในวันทำการก่อนหน้า 

มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 
และ/หรือ สับเปลี่ยนออก* 

ระยะเวลาท่ีผู้ลงทุนต้อง 
แจ้งล่วงหน้าก่อนวันทำรายการ 

1. น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท มากกว่า 50 ล้านบาท ไม่เกิน 5 วันทำการ 

2. ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทข้ึนไป 
มากกว่า 10% ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของ

กองทุนในวันทำการก่อนหน้า 
ไม่เกิน 5 วันทำการ 

หมายเหตุ : *มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนออก คำนวณจากยอดรวมมูลค่าขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยน

ออกของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายผ่านทุกช่องทางในวันทำการใด ๆ 

3.  บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได้ 

ข้อสงวนสิทธ ิ

1.  ในกรณีท่ีมีการใช้ Notice period และมีเหตุท่ีทำให้ต้องใช้เครื่องมืออ่ืนด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิบัติกับคำสั่งท่ีได้

จาก Notice Period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตาม

นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ 

Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื ่องมือ

อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที ่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน 

Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ Notice Period 

โดยบริษัทจัดการจะเป�ดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใด 

ท่ีเหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที ่จะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบ 

อย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง 

สภาพคล่องอ่ืนตามท่ีมีระบุไว้ในโครงการแทน โดยข้ึนอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตาม

นโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ  

ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ Notice Period ในวันทำการน้ัน 
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การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือน้ี 

2.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและ

แนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งพิจารณาจากป�จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้

ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากป�จจัยท่ีเก่ียวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้

ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื ่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถ 

จะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้กองทุนดำเนินการใช้ Notice period หรือเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืน

ตามที่มีระบุไว้ในโครงการ เพียงหนึ่งเครื่องมือหรือหลายเครื่องมือพร้อมกันแทนได้ เพื่อให้มีผลลัพธ์สอดคล้องกับการใช้เครื่องมือ

บริหารความเสี ่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง (underlying fund) ที ่กองทุนเข้าไปลงทุนได้ โดยขึ ้นอยู ่กับดุลพินิจของ 

บริษัทจัดการ และเป�นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ ์

 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 15 วันทำการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1.  บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ข้ันตํ่า ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามรายละเอียด

วิธีการคำนวณท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

2.  บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 15 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณท่ี 

บริษัทจัดการกำหนด 

3.  ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption 

Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ท้ังหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยท่ีมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของ

กองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in)  

หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

4.  บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata 

basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันท่ีใช้ Redemption Gate 

5.  บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption 

Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ข้ันตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานท่ีระบุไว้ในโครงการ 

6.  คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทนุและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน

ถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลัง

ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

7.  บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืน

หน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช้ 

8.  บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า 

9.  ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอ่ง

อ่ืนได้ 
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ข้อสงวนสิทธ ิ

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ตํ่ากว่า 

Redemption Gate ข้ันตํ่าท่ีระบุในโครงการ ท้ังน้ี รายละเอียดวิธีการคำนวณเป�นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช้ 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที ่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก

Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป�นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีท่ี 

ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด 

ท่ีค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที ่จะพิจารณาไม่ใช้ Redemption Gate ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบ 

อย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืน หรือเพ่ือใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพ

คล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตาม

นโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 

5.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ  

ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการน้ัน 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือน้ี 

2.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะ 

ไม่ปกติ โดยอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาป�จจัยเพียงอย่างใดอย่าง

หน่ึง หรือหลายป�จจัยร่วมกัน ดังต่อไปน้ี 

(1)  ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนผิดปกต ิ

(2)  สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

(3)  สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของ

กองทุนรวม 

(4)  เกิดการไถ่ถอนผิดปกต ิ

(5)  เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ท่ีกำหนดไว้ 

(6)  ป�จจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุน 

เกิดสถานการณ์ท่ีไม่ปกติ 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณา

ดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้กองทุนดำเนินการใช้ Redemption Gate หรือเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืน

ตามที่มีระบุไว้ในโครงการ เพียงหนึ่งเครื่องมือหรือหลายเครื่องมือพร้อมกันแทนได้ เพื่อให้มีผลลัพธ์สอดคล้องกับการใช้เครื่องมือ

บริหารความเสี ่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง (underlying fund) ที ่กองทุนเข้าไปลงทุนได้ โดยขึ ้นอยู ่กับดุลพินิจของ 

บริษัทจัดการ และเป�นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 

 การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension 

of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทำการ 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและ

สมเหตุสมผลว่า จำเป�นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 
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คำเตือนและข้อแนะนำ 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป�นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูล 

ในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวมหรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ เป�นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ทั้งน้ี 

ผลการดำเนินงานของกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ไม่ได้ข้ึนอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด 

 ในกรณีที ่ผู ้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ ่มเติม ผู ้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี ้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที ่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  

เคดับบลิวไอ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ 

จำกัด เช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการ

จะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการ

ลงทุนดังกล่าวได้ท่ีบริษัทจัดการหรือสำนักงาน ก.ล.ต. 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

โดยผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ  ที่สมาคมบริษัทจัดการ

ลงทุนกำหนด และจะต้องเป�ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจัดการจะสามารถกำกับ และดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของ

พนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือโดยผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ www.kwiam.com และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ 

 เนื่องจากกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งกองทุนรวม

ต่างประเทศดังกล่าวลงทุนในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟ�ก จึงมีความเสี่ยงของกลุ่มประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country Risk) 

เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมหรือข้อจำกัดอื่น ๆ เกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ี

กองทุนพิจารณาลงทุนได ้

 โดยปกติกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ และกองทุน Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund 

(Share Class I) (กองทุนหลัก) จะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินจากการที่กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ นำเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์

สหรัฐฯ และกองทุนหลักนำเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไปลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป�นสกุลเงินของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย และ/หรือแปซิฟ�ก 

ตามแต่ละประเทศท่ีไปลงทุน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินต้นคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ท้ังน้ี ในบางช่วงเวลา กองทุนอาจใช้เครื่องมือป้องกัน

ความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของ

กองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนได้ 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ 

เอฟไอเอฟ เมื ่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี ่ยงที ่อาจเกิดข้ึน 

จากการลงทุนดังกล่าวได ้

 ในกรณีที ่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู ้ลงทุนอาจไม่ได้ร ับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืน 

หน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีคำสั่งไว้ 

 เนื ่องจากกองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศจึงมีความเสี ่ยงที ่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที ่ไม ่ปกติ  

ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนตามปกติ 

http://www.sec.or.th/
http://www.kwiam.com/
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 ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) ได้ โดยผู้ลงทุนควรติดต่อบริษัทประกันชีวิตท่ี

เก่ียวข้องและศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป�นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำ

ความเข้าใจเก่ียวกับ “นโยบายการลงทุน” “ประเภทหลักทรัพย์ท่ีจะลงทุน” “อัตราส่วนการลงทุน” “ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม” และ 

“คำเตือน/ข้อแนะนำ” ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการโดยละเอียด และเมื่อมีข้อสงสัยให้

สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

 บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที ่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื ่อประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรือผู ้มีสัญชาติอเมริกันหรือ  

ผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มหีนังสือ

เดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป�นต้น  

ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและ 

นอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับ

หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ท่ีตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4)  

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนท่ี

มีลักษณะดังท่ีกล่าวมาข้างต้น 

 

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 เง่ือนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ  

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่นับ
คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่เป�นกรณกีองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุน
เพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนท่ีถืออยู่ 

ผู้ถือหน่วยสามารถสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี www.kwiam.com    

 วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน  

o ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องทำตามขั้นตอนการโอนหน่วยลงทุนและชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามท่ี 

บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด 

o บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนท่ี

มีลักษณะดังต่อไปน้ี  

(1)  พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติอเมริกันหรือ ผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ

ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดย

ประเทศสหรัฐอเมริกา  

(2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป�นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ 

นิติบุคคลดังกล่าว  

(3)  หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาท้ังในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  

(4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุน

ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนท่ีใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ี

ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว  

(5)  กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ (1) - (4) 

 

http://www.kwiam.com/
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 การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้ง
แรก และทุกครั้งที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เมื่อรายการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนสมบูรณ ์เพื่อเป�นการยืนยันจำนวนหน่วย
ลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี 
(ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล์ (email) หรือให้ผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนเป�นผู้มอบให้ ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจาก
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน 

 ช่องทางและวิธีการที่ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ 

บริษัทจัดการในหลักทรัพย์ของบริษัทใด ๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.kwiam.com 

 ช่องทางและวิธกีารร้องเรียนของผู้ลงทุน 

ท่านสามารถนำส่งข้อร้องเรียนได้ท่ี 

(1) บุคคลที่เป�นผู้ขายหน่วยลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่เป�น

ผู้ขายหน่วยลงทุนท่ีได้รับความเห็นชอบได้จากเว็บไซต์ www.sec.or.th  

(2) ฝ่ายกำกับและตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด 

โทรศัพท์ 02-844-0123 กด 2 ตามลำดับ 

(3)  สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Center) โทรศัพท์ 1207 

 นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว 

กองทุนรวมไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

 ภูมิลำเนาเพ่ือการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย  

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป�นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป�น

ภูมิลำเนาเพ่ือการวางทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีการวางทรัพย์ 

 สิทธิที่แตกต่างระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนกับผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของ

กองทุนนี้ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติท่ีซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน

น้ีเพียงอย่างเดียว ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังน้ี 

1.  ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดท้ังสิ้น 
2.  ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป�นหลักประกัน 
3.  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน 

หลังจากวันท่ีได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิตโดยบริษัทประกันชีวิตจะเป�นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของ
การลงทุนในหน่วยลงทุน 

4.  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป�นตัวแทน 
ในการรวบรวมและนำส่งคำสั่งซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เป�ดเผยชื่อที่แท้จริงของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป�นต้น 

5.  สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบ้ียประกันในการลงทุนในกองทุนรวม 
6.  สิทธิในการขอรับหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 
7.  สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกัน

ชีวิตน้ัน 
8.  สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื ่อ ที ่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที ่อยู่ และเลขประจำตัวของตัวแทน 

ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 

http://www.kwiam.com/
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9.  สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบ 
คำเตือนและคำอธิบายเก่ียวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน 

10. สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น 
การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยู่ในข้ันตอนการดำเนินการเพ่ือการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป�นต้น 

11. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนขายหน่วยลงทุน 
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมท้ังการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป�นต้น 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ 

 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 

1. นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน ประธานกรรมการ 
2. นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ ์ กรรมการ 
3. นายจีซู หลิว กรรมการ 
4. นายซิว โค ชวน กรรมการ 
5. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร กรรมการ 

 รายชื่อผู้บริหารของบริษัท  

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 

1. นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
2. นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ 
3. นายจีซ ูหลิว กรรมการผู้จดัการ ประธานเจ้าหน้าท่ีจัดการลงทุน 
4. นางสาวชัชฎดา เอกะหติานนท์ ประธานเจา้หน้าท่ีการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 
5. นางวรารี นนท์นาภา ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารด้านความสัมพันธ์และช่องทางจัดจำหน่าย 

 จำนวนกองทุนรวมท้ังหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 

มีจำนวน 16 กองทุน (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565) 

 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท 

4,006,772,544.98 บาท (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565) 

 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน  

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 

1. นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  
2. นายจีซ ูหลิว กรรมการผู้จดัการ ประธานเจ้าหน้าท่ีจัดการลงทุน 
3. นายอนพัทย์ วนัสชัยพฤกษ์    ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 

4. นางสาวชนาวรรณ กฤตวิทย ์ Head of International Strategy 

5. นางสาววราภรณ์ สุพฤกษาสกุล Senior Dealer 
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 รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

ลำดับ รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 

1. นายจีซู หลิว - ปริญญาโท MBA ด้านการ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยชิคาโก 

- ปริญญาโท M.A.Sc. มหาวิทยาลัย
โตรอนโต ประเทศแคนาดา 

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร ์   

ฮาร์บิน (Harbin Engineering 
University) 

มีประสบการณ์ในธุรกิจการเงินและจัดการกองทุน
มากกว่า 10 ป� โดยลำดับตั้งแต่ป�จจุบันไปถึงอดีต ดังน้ี 
1. ประธานเจ้าหน้าท่ีจัดการลงทุน บลจ. เคดับบลิวไอ 

2. Managing Director, Goldenwise Capital, HK 

3. Senior Vice President, China Huarong, HK  
4. Senior Analyst & Portfolio Manager, Bristol 

Gate Capital Partners, Canada 

5. Analyst, BMO Bank of Montreal, Canada 

บริหารทีมงาน 
สายงานการลงทุน 

2. นายอนพัทย์ วนัสชัยพฤกษ์ - ปริญญาโท M.Sc. 
Management, University 
Magdeburg 

- ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ 
(ภาคภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

มีประสบการณ์ในธุรกิจการเงินและการลงทุนมากกว่า 
15 ป� โดยลำดับตั้งแต่ป�จจุบันไปถึงอดีต ดังน้ี  
1. ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ. เคดับบลิวไอ 

2. ผู้จัดการกองทุน บลจ. ดาโอ (ประเทศไทย) 
3. ผู้จัดการกองทุน บลจ. อินโนเทค 

4. นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล. เคทีซีมิโก้ 

5. นักวิเคราะห์ กองทุนประกันสังคม 

6. นักวิเคราะห์สินเชื่อ ธนาคาร ยูโอบี (ไทย) จำกัด 
(มหาชน) 

7. นักวิเคราะห์สินเชื่อ ธนาคาร ทิสโก้ (ไทย) จำกัด 
(มหาชน) 

บริหารกองทุน 
ตราสารทุน 

 รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

รายชื่อ โทรศัพท์/ Email 

 ธนาคาร 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ลูกค้า Precious) 02-111-1111 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (Private Wealth) 02-888-8811 

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 02-633-6000 

 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 
บริษัทหลักทรัพย ์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)  02-618-1111 

บริษัทหลักทรัพย ์กรุงศร ีพัฒนสิน จำกัด (มหาชน)  02-638-5500 

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด 02-846-8689 

บริษัทหลักทรัพย ์ฟ�นันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)  02-658-9500 

บริษัทหลักทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  02-658-8888 

บริษัทหลักทรัพย ์กรุงศร ีจำกัด (มหาชน)  02-659-7000 

บริษัทหลักทรัพย ์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  02-658-6300 

บริษัทหลักทรัพย ์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)  02-305-9000 

บริษัทหลักทรัพย ์ฟ�ลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  02-635-1718 

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 02-648-1111 

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด 02-949-1999 
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รายชื่อ โทรศัพท์/ Email 

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 02-633-6000 กด 5 

บริษัทหลักทรัพย ์เอเซีย พลัส จำกัด  02-680-1000 

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 02-862-9999 

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 02-659-8000, 02-659-8222 

บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด 02-430-6543 

บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูช่ัน จำกัด 02-095-8999 

บริษัทหลกัทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 02-351-1800 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด 02-508-1567 

บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด https://dime.co.th/  

บริษัทหลักทรัพย ์พาย จำกัด (มหาชน) 02-205-7111 

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 02 779 9000 

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) 02 820 0100 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด  02-680-5033-4 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ช่ัน พาร์ทเนอร์ จำกัด  02-660-6677 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด 02-030-3730 

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน (บลน.) 

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟ�นโนมีนา จำกัด 02-026-5100 

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์เมจิก จำกัด (เฉพาะซื้อขายออนไลน์เท่าน้ัน) 02-861-5508 

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด 02-026-6222 

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด https://www.treasurist.com  

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด 1240 กด 8 

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลัง 

 รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  

เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  

โทรศัพท์ 02-296-5809, 02-296-4864 โทรสาร 02-283-1298 

เว็บไซต ์: www.krungsri.com  

 รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  

เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทร. 02-296-2625, 02-296-3582 

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์

ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย 

 

https://dime.co.th/
https://www.treasurist.com/
http://www.krungsri.com/
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 รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวม  

นางสาวซูซาน เอ่ียมวณิชชา หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ หรือ นางสาวช่ืนตา ชมเมิน หรือ  

นางสาววันดี เอ่ียมวณิชชา หรือ นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ หรอื นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธ์ิ 

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด 

เลขท่ี 503/31 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ช้ัน 18 (A)  

ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทร. 02-642-6172-4 โทรสาร 02-642-6253  

 

ข้อมูลอ่ืน ๆ 

 ดัชนชีี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุน 

เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน ได้แก่ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%) : 100 ในสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือคำนวณผลตอบแทนเทียบเป�นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบาย

การลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเป�ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบาย

เกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้

ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 

 วิธีการซ้ือ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

 การสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 

 (ท่านสามารถอ่านรายละเอียดการซื้อหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมได้ใน ภาคผนวก 1 : การเสนอขายหน่วยลงทุน) 

o วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน และเอกสารการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับ “หนังสือช้ีชวน” “ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” “แบบคำขอเป�ดบัญชีกองทุน” 

และ/หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาทำการ หรือ

ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทจัดการอาจแจ้งเพ่ิมเติมใน

อนาคต  

o วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 

สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ียังไม่มีบัญชีกองทุน  

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องดำเนินการเป�ดบัญชีกองทุน พร้อมกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในครั้งแรกกับบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อน โดยจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ และลงลายมือชื่อใน “แบบคำขอเป�ดบัญชีกองทุน” “แบบ

ประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)” “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” และใบคำขอใช้บริการอื่น ๆ  ของกองทุน (ถ้ามี) และ/

หรือเอกสารอื่นใด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการขอเป�ดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

กำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน  

สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีมีบัญชีกองทุนแล้ว  

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดใน “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” และเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการและ/หรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด (ถ้ามี) พร้อมทั้งระบุชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน 

พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังจำนวน โดยเป�นจำนวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าข้ันตำ่ของการสั่งซื้อท่ีกำหนดไว้ตามชนิดหน่วยลงทุน 

(ถ้ามี) และนำส่งเอกสารหลักฐานได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือทางโทรสาร หรือทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล์ (email) หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการประกาศกำหนดเพ่ิมเติม  
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o ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนต้องลงทุนเป�นจำนวนเงินขั้นต่ำ ดังนี้ 

 สำหรับการลงทุนคร้ังแรก สำหรับการลงทุนคร้ังถัดไป 

อัตราตามโครงการ 10,000 บาท ไม่กำหนด 

ป�จจุบัน 1,000 บาท ไม่กำหนด 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลดมูลค่าขั้นต่ำข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการไว้ ณ ที่ทำการของ
บริษัทจัดการหรือสถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

o ราคาของหน่วยลงทุนและจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจะได้รับเมื่อมีการสั่งซ้ือ 

ราคาขายหน่วยลงทุนท่ีใช้ในการคำนวณ  =    มูลค่าหน่วยลงทุนใช้เพื่อคำนวณราคาขาย บวกด้วย ค่าธรรมเนียม 
การขายหน่วยลงทุน  

จำนวนหน่วยลงทุนท่ีจะได้รับ =   จำนวนเงินที่ลงทุน หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำรายการ
ขายหน่วยลงทุน 

o ช่องทางในการสั่งซ้ือหนว่ยลงทุน 

 บริษัทจัดการ  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 อินเตอร์เน็ต (internet)  ไปรษณีย ์

 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน   หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการประกาศกำหนด 

(KWI Savings Plan)  เพ่ิมเติมในอนาคต 

ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือสั่งซื้อ

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามที่กำหนดข้างต้นได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ

ข้ันตอนวิธีการขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกำหนด หรือผ่านช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการประกาศ

กำหนดเพ่ิมเติมในอนาคต  

ท้ังน้ี ท่านสามารถตรวจสอบรายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนได้โดยคลิก ท่ีน่ี  

o วันและเวลาในการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถติดต่อได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือด้วยวิธีการอื่นใด
ตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยจะเป�ดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทุกวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ต้ังแต่เวลาเร่ิมทำการถึง 15.30 น. 

วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทำการของกองทุนหลัก และวันทำการของประเทศท่ีเก่ียวข้องกับ
การซื้อขายหรือชำระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลกั   

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และสงวนสิทธิที่จะกำหนด

วันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

o วิธีการชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

ผู้สั่งซื้อสามารถชำระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป�นเงินสด เงินโอน เช็ค หรือดราฟต์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ (ขึ้นอยู่ท่ี
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด) โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวต้องลงวันท่ีสั่งซื้อ และขีดคร่อม
เฉพาะสั่งจ่ายในนาม โดยเข้าบัญชีดังต่อไปน้ี 

“บัญชีซ้ือหน่วยลงทุน บลจ. เคดับบลิวไอ” 

 ชื่อธนาคาร ประเภทบัญช ี สาขา เลขท่ีบัญช ี

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย   กระแสรายวัน สยามสแควร ์ 026-1-10268-4 

https://www.kwiam.com/th/our-distributors
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 ชื่อธนาคาร ประเภทบัญช ี สาขา เลขท่ีบัญช ี

2. บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   กระแสรายวัน สยามสแควร ์ 123-0-04006-9 

3. บมจ. ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน ถนนศรีอยุธยา 013-6-11359-1 

4. บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์   กระแสรายวัน สยามสแควร ์ 038-3-08297-5 

5. บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต กระแสรายวัน สำนักงานใหญ ่ 001-1-54916-9 

6. บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร กระแสรายวัน อโศก 1000004427 

7. บมจ.ธนาคารทิสโก้ กระแสรายวัน สำนักงานใหญ ่ 0001-114-005056-7 

“บัญชีซ้ือหน่วยลงทุน บลจ. คิง ไว (เอเชีย)” 

ชื่อธนาคาร ประเภทบัญช ี สาขา เลขท่ีบัญช ี

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ   กระแสรายวัน สยามสแควร ์ 152-3-11758-6 

หมายเหตุ: กำลังอยู่ในระหว่างการเปล่ียนแปลงชื่อบัญชีให้สอดคล้องกับชื่อบริษัทป�จจุบัน 

หรือบัญชีเงินฝากอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป�นบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ 

ท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเก่ียวกับบัญชีท่ีรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการและ

จะแสดงข้อมูลท่ีเป�นป�จจุบันในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

การชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)  

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารให้ใช้บริการคำสั่งหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ สามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 

โดยวิธีสั่งหักบัญชีเงินฝากได้ โดยธนาคารท่ีให้บริการได้แก่ 
• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
• ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)  
• ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 

• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
• ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 

และ/หรือธนาคารอ่ืนตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัด (www.kwiam.com) 

o การซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนของกองทุน 

ท่านสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนของกองทุนได ้ท้ังน้ี การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนด
และวิธีปฏิบัติท่ีแตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ โดยสามารถตดิต่อขอรบั
รายละเอียดของกรมธรรม์ได้ท่ีบริษัทประกันชีวิตซึ่งเป�นตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 

o การลงทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link)  

คือ การท่ีผู้ลงทุนขอทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะนำเงินค่าเบ้ียประกันชีวิตส่วนหน่ึงหรือท้ังหมดไป
ลงทุนในกองทุนรวมตามท่ีผู้ลงทุนเลือกจากรายช่ือกองทุนรวมท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ โดยสดัส่วนของเงินค่าเบ้ียประกันชีวิต
ท่ีจะนำไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป�นเท่าใดข้ึนอยู่กับหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในกรมธรรม์ ท้ังน้ี เงินค่าเบ้ียประกันชีวิตท่ี
นำไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลาตามผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนเลือกไว้ 
อนึ่ง ผลการดำเนินการจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี
เพียงอย่างเดียว อันเน่ืองมาจากการคิดค่าธรรมเนียมท่ีแตกต่างกัน 

 การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 (ท่านสามารถอ่านรายละเอียดการรับซื้อหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมได้ใน ภาคผนวก 2 : การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) 

o ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนขั้นต่ำ ดังนี้ 

มูลค่า/จำนวนหน่วยในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ขั้นต่ำท่ีกำหนด 

มูลค่าข้ันตำ่ของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 

http://www.kwiam.com/
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มูลค่า/จำนวนหน่วยในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ขั้นต่ำท่ีกำหนด 

จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ไม่กำหนด 

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ไม่กำหนด 

o วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น. โดยกรอก
รายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมลงลายมือชื่อผู ้ถือหน่วยลงทุน ส่งมายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ         
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือด้วยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด สำหรับกรณีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 
15.30 น. ให้ถือว่าเป�นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายถัดไป 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และสงวนสิทธิที่จะ
กำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

o ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะไม่นับรวมวันหยดุ
ทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบ
ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา 

 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

 (ท่านสามารถอ่านรายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมได้ใน ภาคผนวก 3 : การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) 

o วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น. โดยกรอกรายละเอียดใน
คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือด้วย
วิธีการอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

o ราคาขายและรับซ้ือคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

โดยปกติกองทุนไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก แต่มีการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียม ดังน้ี 

(1)   กรณีกองทุนนี้เป�นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุน เป�นตัวคำนวณในการจัดสรรลดหน่วยลงทุนท่ีมีอยู่ 

(2)  กรณีกองทุนนี้เป�นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุน เป�นตัวคำนวณในการจัดสรรเพ่ิมหน่วยลงทุนท่ีมีอยู่ 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุน 
 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV) 

อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

1. ตราสารภาครัฐไทย ไม่จำกัดอัตราส่วน 

2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกข้ึนไป ไม่จำกัดอัตราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แตต่่ำกว่า 2 อันดับแรก ไม่เกิน 35% 

3. หน่วย CIS  ไม่เกิน 10%  

(กรณีเป�นหน่วย CIS ต่างประเทศจะลงทุนโดย
เฉลี่ยรอบป�บัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV) 

4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้รบัฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใด
อย่างหน่ึง ดังน้ี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 

4.2 เป�นธนาคารออมสิน ท้ังน้ี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป�นประกัน 

ไมเ่กิน 20% (หรือไมเ่กิน 10% เมื่อเป�นการลงทุน
ในต่างประเทศหรือผู้มภีาระผูกพันมภีูมิลำเนาอยู่

ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ 
national scale) 

5. ตราสารท่ีมลีักษณะครบถ้วนดังน้ี 

5.1   เป�นตราสารหน้ี ท่ีผู้ออกจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศท่ีไดร้ับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

5.2   เป�นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 

5.2.1   ผู้ออกเป�นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2   ผู้ออกมีการเป�ดเผยข้อมูลเป�นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

5.2.3   ในกรณีที่เป�นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 
วัน นับแต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป�นบุคคลดังน้ี 

5.2.3.1   ธนาคารพาณิชย์  บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

5.2.3.2   ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3   ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5   บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย  
5.2.3.6   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7   ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
5.2.3.8   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9   บริษัทหลักทรัพย์ 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย    

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 

5.5 ในกรณท่ีีเป�นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหน้ีมากกว่า 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน 
ต้องข้ึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2)  น้ำหนักของตราสารท่ีลงทุนใน 
 benchmark + 5% 

6.  OTC Derivatives ท่ีคู่สัญญามี Credit rating อยู่ในระดับ Investment grade  รวมกันไมเ่กินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1)   10%  หรือ 
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ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV) 

(2)   น ้ำหน ักของทร ัพย ์ส ินใน benchmark 
+5% 

7. ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 
 

หมายเหต ุ: ในกรณเีป�นทรัพยส์ินดังน้ี ไม่มีข้อกำหนดเก่ียวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสาร หรือคูส่ัญญา แล้วแต่กรณี  
1.  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดำเนินงานของกองทุนรวม  
2.  derivatives on organized exchange  

 

 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV) 

อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามกลุม่กิจการ (group limit) * 

1. การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป�น
คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว  

ไม่เกินอัตราใดอัตราหน่ึงดังน้ี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า 

(1)   25% หรือ 

(2)   น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุน ใน 
benchmark + 10%  

*หมายเหต ุ: ในกรณีเป�นทรัพย์สินดังน้ี ไม่มีข้อกำหนดเก่ียวกับ group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดำเนินงานของกองทุนรวม 
2. derivatives on organized exchange 

 

 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV) 

อัตราส่วนท่ีคำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ** 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ท่ี
นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป�น
ผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังน้ี 
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 
1.2   ธนาคารพาณิชย ์
1.3   บริษัทเงินทุน 
1.4   บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5   บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse 
repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบป�บัญชี เว้น
แต่เป�นกองทุนรวมที่มีอายุโครงการน้อยกว่า 
1 ป� ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 

2. ทรัพย์สินดังน้ี 

2.1   ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่
กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการท่ี
กฎหมายกำหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทุนรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได ้

2.2   เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

2.3   total SIP ตามข้อ 4 ของส่วนน้ี แต่ไม่รวมถึงตราสารหน้ีท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 
2.3.1   มีลักษณะตาม 5.2 และ 5.5 ของข้อ 5 ในส่วนของ “อัตราส่วนการลงทุน

ท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)” 
2.3.2   มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit 

rating  

รวมกันไม่เกิน 25% 
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ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV) 

(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมป�ด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E 
P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ท่ีมีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุน
ของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพ่ือให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับ
อายุกองทุน) 

3. หน่วย CIS ในประเทศ ทุกกองทุนรวมกันไม่เกิน 20% 

4. total SIP ซึ่งได้แก่  
4.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที ่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที ่คำนวณตามผู ้ออก

ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)   
4.2 ตราสารหน้ี ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือท่ีตัวตราสาร และ/หรือผู้ออกตราสารต่ำกว่า

อันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสารท่ีไมไ่ดร้บั
การจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (unrated) 

รวมกันไม่เกิน 15% 

 

5. Derivatives ดังน้ี  

hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความ
เสี่ยง 

ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู ่

**หมายเหตุ :  สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดำเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกำหนดเก่ียวกับ product limit 

 

 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV) 

อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการท่ีลงทุน (concentration limit) 

1. ตราสารหน้ี ของผู้ออกรายใดรายหน่ึง   
(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทย หรือตราสาร
หน้ีภาครัฐต่างประเทศ) 
 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)* ของผู้ออก
ตราสารรายนั้น ตามที่เป�ดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ล่าสุด ทั ้งนี ้ ในกรณีที ่ผู ้ออกตราสารมีหนี้ส ินทางการเงินที ่ออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ.อาจ
นำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบ
การเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหน้ีสินทางการเงินน้ันจะต้องเป�นข้อมูลท่ีมีการ
เผยแพร่เป�นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงิน
ตามที ่เป�ดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อน้ี
ของผู้ออกรายนั้นเป�นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ 
filing ในลักษณะเป�นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป�น
รายโครงการ 

1.2   ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป�นตราสารที่ออกใหม่และมี 
credit rating อย ู ่ ในระด ับต ่ำกว ่า investment grade หร ือไม ่ม ี  credit 
rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป�น
รายครั้ง   เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป�น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป�นรายโครงการ  

อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป�นตราสารท่ีออกโดยบุคคลดังน้ี  

(1)  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

(2)  ธนาคารออมสิน 
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ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV) 

(3)  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

(4)  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(5)  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 

(6)  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

(7)  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  

(8)  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

(9)  บริษัทหลักทรัพย์ 

(10)  สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป�นสมาชิก 

(11)  สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะทำนองเดยีวกับบุคคลตาม (1) – (9) 

หมายเหตุ :  

*  หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีท่ี   
ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป�น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที ่กำหนด โดยคณะกรรมการกำหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที ่เป�นที ่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial 
Reporting Standards (IFRS) ห ร ื อ  United States Generally Accepted 
Accounting Principle (US GAAP) เป�นต้น 

** รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร 

2. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS 
ต่างประเทศท่ีออกหน่วยน้ัน   

อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

(1) มีขนาดเล็ก 
(2) จัดตั้งข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ป� 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

 

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป�นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 

 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

รายการท่ีเรียกเก็บ (1) 

(% NAV) 

อัตราตามโครงการ  เรียกเก็บจริง 
1 ม.ค. 65 –  
31 ธ.ค. 65 

เรียกเก็บจริง 
1 ม.ค. 64 –  
31 ธ.ค. 64 

เรียกเก็บจริง 
1 ม.ค. 63 –  
31 ธ.ค. 63 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท้ังหมดท่ีประมาณการได้ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (2) (3) ไม่เกิน 1.8725 1.3915 1.4112 1.4118 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (2) ไม่เกิน 0.0642 0.0321 0.0347 0.0374 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (2) ไม่เกิน 0.1070 0.0642 0.0641 0.0642 

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพันธ์ 

  - ช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

  - หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

 

ไม่เกิน 1.0700 

ไม่เกิน 1.0700 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

ค่าตรวจสอบบัญชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.0176 0.0106 0.0226 

ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร ตามท่ีจ่ายจริง 0.0016 0.0014 0.0018 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร  ตามท่ีจ่ายจริง 0.0000 0.0003 0.0003 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีประมาณการไม่ได้ ตามท่ีจ่ายจริง - - - 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมด (4) ไม่เกิน 3.2100 1.5070 1.5224 1.5383 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามท่ีจ่ายจริง - - - 
 

 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

รายการท่ีเรียกเก็บ (1) 

ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

อัตราตามโครงการ 

 

เรียกเก็บจริง 
1 ม.ค. 65 –  
31 ธ.ค. 65 

เรียกเก็บจริง 
1 ม.ค. 64 –  
31 ธ.ค. 64 

เรียกเก็บจริง 
1 ม.ค. 63 –  
31 ธ.ค. 63 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 

- กรณีซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีเพียงอย่างเดียว (5) 

- กรณีซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน  

  (Unit-Link) 

ไม่เกิน 1.50% 

ไม่ม ี

1.50% 

ไม่ม ี

1.50% 

ไม่ม ี

1.50% 

ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

- กรณีซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีเพียงอย่างเดียว  

- กรณีซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน  

  (Unit-Link) 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 200 บาท 
ต่อรายการ 

ไม่เกิน 200 บาท 
ต่อรายการ 

ไม่เกิน 200 บาท 
ต่อรายการ 

ไม่เกิน 200 บาท 
ต่อรายการ 
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รายการท่ีเรียกเก็บ (1) 

ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

อัตราตามโครงการ 

 

เรียกเก็บจริง 
1 ม.ค. 65 –  
31 ธ.ค. 65 

เรียกเก็บจริง 
1 ม.ค. 64 –  
31 ธ.ค. 64 

เรียกเก็บจริง 
1 ม.ค. 63 –  
31 ธ.ค. 63 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ตามท่ีธนาคาร
พาณิชย์เรยีกเก็บ 

ตามท่ีธนาคาร 
พาณิชย์เรยีกเก็บ 

ตามท่ีธนาคาร
พาณิชย์เรยีกเก็บ 

ตามท่ีธนาคาร
พาณิชย์เรยีกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้ 
นายทะเบียนดำเนินการใด ๆ ให้กรณีพิเศษ 

ตามท่ีบริษัท 
จัดการหรือนาย

ทะเบียนเรียกเก็บ 

ตามท่ีบริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียน

เรียกเก็บ 

ตามท่ีบริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียน

เรียกเก็บ 

ตามท่ีบริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียน

เรียกเก็บ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ โดยอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ไม่เกิน   
ร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ป� 

หมายเหตุ : 

(1) เป�นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) 
(2) เป�นอัตราร้อยละต่อป�ของของมูลค่าทรัพย์สนิทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบยีน   

หน่วยลงทุน ณ วันท่ีคำนวณ 
(3) ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากกองทุนบางส่วนจะไม่ก่อให้เกิดค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนซ้ำซ้อนจากการบริหารจัดการที่เรียกเก็บโดย

กองทุนหลัก เนื่องจากค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนหลักทั้งหมดที่จะเรียกเก็บจากกองทุนในป�จจุบันนั้น กองทุนหลักจะคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ
บางส่วนให้แก่กองทุนเป�นรายเดือน (โดยคืนเป�นเงินสดหรือหน่วยลงทุน) ท้ังน้ี ค่าธรรมเนียมการจัดการรายป�ส่วนท่ีเหลือท่ีกองทุนหลักเรียกเก็บจากกองทุน 
เม่ือรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการของบริษัทจดัการเองแล้วจะไม่เกินอัตราร้อยละ 1.8725 ต่อป� 

(4) ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลักทรัพย์  
(5)  บริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราท่ีไม่เท่ากัน ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนสามารถต่อรองอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ 

 

 

ข้อมลูอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

ของรอบระยะเวลา ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

- ไม่มี - 

หมายเหตุ : กรณีกองทุน Feeder Fund บริษัทจัดการจะซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักสอดคล้องกับการซื้อหรือไถ่ถอน 

หน่วยลงทุนของผู้ลงทุน 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

ชื่อหลักทรัพย์ 
จำนวนหน่วย 

(พันหน่วย) 

มูลค่าตามราคาตลาด 

(พันบาท) 

ร้อยละของ 

NAV 

พันธบัตร ต๋ัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย       

พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย       

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 48/91/65 5,000.00 4,990.73 2.02 

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หน่วยลงทุน 

      

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน       

Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund 

(Share Class I) 

4,066.89 235,378.13 95.12 

เงินฝากออมทรัพย์       

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)   10,610.14 4.29 

สินทรัพย์อ่ืน และหนีส้ินอ่ืน       

สินทรัพย์อ่ืน   89.11 0.03 

หนี้สินอ่ืน   3,616.54 1.46 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
 

247,451.57 100.00 
 

 

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ท่ีออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารท่ีเสนอขายในประเทศไทย 
 

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด 

(บาท) 

%NAV 

(ก)  ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 

พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟ��นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

หรือกระทรวงการคลัง เป�นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน  

             4,990,575.33            2.02 

(ข)  ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุเป�น     
ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน  

- - 

(ค)  ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป�นผู้ออก ผู ้รับรอง 
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน  

- - 

(ง)  ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment 
grade หรือไม่มี rating เป�นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน  

- - 

สัดส่วนสูงสดุ (Upper Limit) ท่ีบริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุม่  (ง)   15 %NAV 
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รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก  

หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้ทุกตัวในพอร์ต 

 ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 

ประเภท ผู้ออก ผู้ค้ำประกัน/ 

ผู้รับรอง/ 

ผู้สลักหลัง 

วันครบอาย ุ อันดับความ 

น่าเชื่อถือ 

 

มูลค่าหน้าตั๋ว 

(บาท) 

มูลค่าตาม 

ราคาตลาด 

(บาท) 

พันธบัตร       

CB23302B  ธนาคารแห่งประเทศไทย  2 ม.ีค. 66 AAA 5,000,000.0000 4,990,575.33 

เงินฝากในธนาคารพาณิชย์       

  BAY-SAVING-THB 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

(บ/ช เพ่ือการดำเนินงาน) 

    10,610,259.10 

รวม 15,600,834.43 
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คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

Tris Fitch Definition Notes 

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะสั้น 

T1 F1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินท่ี
แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ
ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิต
ในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัด
ชำระหน้ีท่ีสูงยิ่งข้ึน  

 

T2 F2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินท่ี
แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น
ในระดับท่ีน่าพอใจ  

 

T3 F3 ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชำระหน้ีระยะสั้นใน
ระดับท่ียอมรับได ้

 

T4 B, C ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชำระหน้ีระยะสั้นท่ี 

ค่อนข้างอ่อนแอ 

 

D D เป�นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่
สามารถชำระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 

 

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว 

AAA AAA(tha) ความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุด และมีความเสี่ยงต่ำท่ีสุด กลุ่มตราสารหน้ี 

ระดับน่าลงทุน 

 (Investment grade 

bonds) 

AA AA(tha) ความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก 

A A(tha) ความน่าเช่ือถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ 

BBB BBB(tha) ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

BB BB(tha) ความน่าเช่ือถือต่ำกว่าระดับปานกลาง กลุ่มตราสารหน้ี 

ระดับเก็งกำไร  

(Speculative grade 

bonds) 

B B(tha) ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑต์่ำมาก 

C CCC,CC,C (tha) มีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหน้ีสูงสุด 

D DDD,DD,D (tha) อยู่ในภาวะท่ีผิดนัดชำระหน้ี 
 

ท้ัง Tris Rating และ Fitch Ratings ได้ใช้สัญลักษณ์บวก (+) และลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพ่ือใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตท่ี

นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และน้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลำดับ ส่วนกรณีของ Fitch Ratings จะไม่มีการใช้สัญลักษณต์่อท้ายสำหรับอันดบั

ความน่าเช่ือถือ AAA (tha) และอันดับท่ีต่ำกว่า CCC (tha) 

ท่ีมา : สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย / www.trisrating.com / www.fitchrating.com 

 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

 ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ  ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลใดบุคคล

หน่ึงผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ท่ี คลิก 

 
 

http://www.trisrating.com/
http://www.fitchrating.com/
https://www.kwiam.com/th/disclosure
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ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)                                                                                               ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 
 

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามป�ปฏิทิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

30/12/2565 มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 

KWI ASIAN SM 247,461,586.04 18.1736 
  

ชื่อกองทุน /  

เกณฑ์มาตรฐาน  

%ตามช่วงเวลา %ต่อป� 

ต้ังแต่ต้นป� 3 เดือน 6 เดือน 1 ป� 3 ป� 5 ป� 10 ป� 
ต้ังแต่จัดต้ังกองทุน 

(31 ม.ค. 55) 

KWI ASIAN SM -14.95 2.56 3.22 -14.95 5.61 -0.45 2.52 3.88 

เกณฑ์มาตรฐาน* -15.05 3.99 4.07 -15.05 6.82 0.16 3.25 4.68 

Standard Deviation  

ของกองทุน 
16.90 0.80 0.86 16.90 18.39 16.26 14.78 14.51 

Standard Deviation 

ของเกณฑ์มาตรฐาน 
17.07 0.89 0.93 17.07 18.79 16.83 15.34 15.06 

 

Maximum Drawdown^     KWI ASIAN SM 

ผลขาดทุนสูงสดุท่ีเกิดข้ึนจริง 5 ป� -47.24% 

^แสดงผลขาดทุนสะสมสูงสุดท่ีเกิดจากการลงทุนของกองทุนย้อนหลัง    

ท่ีมา :  Morningstar   

หมายเหตุ : การนำเสนอผลการดำเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ป� ห้ามแปลงเป�นอัตราเฉลี่ยต่อป� (Annualized Return) 

*ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (past performance of Master Fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป�นสกุลเงินบาท  

ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัท

จัดการลงทุน 

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข 

ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้เกิด

กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและอาจได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 
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ภาคผนวก 1 : การเสนอขายหน่วยลงทุน 

 การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

1.  ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

 บริษัทจัดการ  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 อินเตอร์เน็ต (internet)  ไปรษณีย ์

 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน   หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการประกาศกำหนด 

(KWI Savings Plan)  เพ่ิมเติมในอนาคต 

2.  รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ แบบคำขอเป�ดบัญชีกองทุน ได้ที่ที่ทำการของบริษัทจัดการ 

และ/หรือ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก สามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซ้ือขาย

หน่วยลงทุน ต้ังแต่เวลาเร่ิมทำการถึง 15.30 น. ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทำการของกองทุนหลัก และวันทำการของประเทศ 

ท่ีเก่ียวข้องกับการซื้อขายหรือชำระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และสงวนสิทธิที่จะ

กำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ยกเว้นกรณีตามหัวข้อเรื่อง “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน 

หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง” “การหยุดขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน” หรือ “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลา 

ในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการ 

ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” และ/หรือกรณีอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ 

กำหนด เห็นชอบ ผ่อนผัน หรือสั่งการ เป�นอย่างอ่ืน         

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถทำการซื้อหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการต่อไปน้ี  

2.1 วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(1)  ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยระบุเป�นจำนวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกและ

ครั้งถัดไป โดยต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน พร้อมชำระเงิน

ค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังจำนวนให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(2)  ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ียังไม่มีบัญชีกองทุนจะต้องขอเป�ดบัญชีกองทุน โดยจะต้องกรอกรายละเอียด

ต่าง ๆ และลงลายมือช่ือใน “แบบคำขอเป�ดบัญชีกองทุน” “แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)” 

“ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ใบคำขอใช้บริการอื่น ๆ ของกองทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดให้

ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน  

(3)  บริษัทยินยอมให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือโดยวิธีการอื่นใด 

ท่ีบริษัทจัดการยอมรับได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน

ตามท่ีบริษัทจัดการกำหนดหรือตามท่ีเห็นสมควร  

(4)  การสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงนิค่าซื้อ

หน่วยลงทุนเป�นเงินสด เงินโอน คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
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การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่งยอมรับ ท้ังนี้ การชำระเงินด้วยเช็คหรือดราฟต์หรือคำสั่งหักบัญชีต้อง

สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทำการของบริษัทจัดการหรือสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในวันทำการขายหน่วยลงทุนน้ัน ๆ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว

จะต้องลงวันท่ีก่อนหรือภายในวันเดียวกันกับวันทำการขายหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีซื้อหน่วยลงทุน

ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนหรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป�นบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเก่ียวกับบัญชีท่ีรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวโดย

ไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยจะแสดงข้อมูลท่ีเป�นป�จจุบันในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ  

โดยในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโปรดระบุ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข

โทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้ด้านหลังเช็คหรือดราฟต์น้ัน เพ่ือความสะดวกในการติดต่อและเพ่ือผลประโยชน์ของ

ผู้ซื้อหน่วยลงทุน  

(5)  หลังจากท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมท้ังเงินค่าซื้อ

หน่วยลงทุนทั้งจำนวนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุจะ 

ส่งมอบสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป�นหลักฐาน ยกเว้นในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคำสั่ง 

ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร หรือเป�นไปตามวิธีการท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด  

(6)  บริษัทจัดการจะดำเนินการขายหน่วยลงทุนให้ผู้สั ่งซื ้อหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั ่งซื ้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการกำหนดให้ส่งคำสั่งซื้อหน่วย

ลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป�นอย่างอ่ืน โดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการ

ขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื ่อสิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป�นเกณฑ์ในการ

คำนวณ บวกด้วยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนตามอัตราที่กำหนดไว้ (ถ้ามี) และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าว

จะต้องเป�นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์  

2.2 วิธีการขายหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์  

(1)  ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีมีบัญชีกองทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยระบุเป�นจำนวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่า

ขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป โดยต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วน 

ถูกต้องและชัดเจน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังจำนวนให้บริษัทจัดการ  

(2)  การสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป�นเงินโอน คำสั่งหักบัญชีธนาคาร 

เช็คหรือดราฟต์ หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีการซื้อหน่วยลงทุนท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

หน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป�นเงินสด เงินโอน คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ หรือ

วิธีการอื ่นใดที่ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่งยอมรับ ทั ้งนี ้ การชำระเงินด้วยดราฟต์ 

ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานครเท่าน้ัน ภายในวันทำการขายหน่วยลงทุนน้ัน ๆ โดยสั่งจ่าย

บัญชีซื้อหน่วยลงทุนหรือบัญชีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกำหนดให้เป�นบัญชีท่ีรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต  

(3)  ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อหนว่ยลงทุนที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจนให้บริษัทจัดการทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตอบรับ พร้อมดราฟต์ หรือหลักฐานการโอนเงิน หรือหลักฐานการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและแนบ

เอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนดหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตามที่เห็นสมควร เว้นแต่

บริษัทจัดการยินยอมผ่อนผันให้เป�นกรณีไป โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องเก็บสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนฉบับผู้สั่งซื้อ

หน่วยลงทุนไว้เป�นหลักฐาน  

(4)  บริษัทจัดการจะดำเนินการขายหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 

และชัดเจนมาทางไปรษณีย์ ภายในวันและเวลาทำการท่ีบริษัทจัดการประกาศกำหนดให้เป�นวันขายหน่วยลงทุน เว้นแต่

จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป�นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการ

ขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื ่อสิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป�นเกณฑ์ในการ
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คำนวณ บวกด้วยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนตามอัตราที่กำหนดไว้ (ถ้ามี) และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าว

จะต้องเป�นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์  

2.3 วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine)  

เมื่อบริษัทจัดการจะเป�ดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ข้ันตอนวิธีการใช้บริการ

และกำหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวท่ี

สำนักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ  

โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขาย

หน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีใช้บริการตามท่ีจ่ายจริง  

 วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต (Internet)  

(1)  ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนสามารถขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของบริษัท

จัดการหรือนายทะเบียนกองทุนได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ข้ันตอนวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุน

ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนกำหนด โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนจะจัดส่ง

รหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือใช้ทำรายการผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต (Internet) ต่อไป ท้ังน้ี ผู้ถือรหัสประจำตัวจะต้อง

เก็บรักษาไว้เป�นความลับ โดยบริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น ในกรณีท่ีบุคคลท่ีมิใช่เจ้าของรหัสประจำตัวของ

ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตดังกล่าว  

(2)  ผู ้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขต่าง ๆ ตามท่ี 

บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงเงื ่อนไขอื่น ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ ่มเติมในอนาคต ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะถือว่า 

ผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกำหนดไว้ดังกล่าว  

(3)  ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตได้ทุกวันทำการถึง 15.30 น. โดยถือว่าเป�น

รายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการน้ัน ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการ ซึ่งเป�นราคาท่ีรับรอง

โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(4)  ในกรณท่ีีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. หรือนอกเหนือจากช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

หรือมีการทำรายการในวันหยุดทำการ ให้ถือเป�นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุน

ที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดไปนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขยายหรอืเปลี่ยนแปลงเวลาการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผ่านช่องทางดังกล่าว โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ  

(5)  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) จากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน

ท่ีใช้บริการตามท่ีจ่ายจริง  

วิธีการขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์  

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีมีบัญชีกองทุน สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ข้ันตอน

วิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ ที ่บริษัทจัดการจะกำหนดขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ทั้งนี้ เมื่อบรษิทัจัดการจะเป�ดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้

บริการและกำหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าว 

ท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ  
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โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขาย

หน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีใช้บริการตามท่ีจ่ายจริง  

2.4 เง่ือนไขอ่ืน ๆ ในการขายหน่วยลงทุน  

(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนด้วยเงินจนเต็มจำนวน จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจดัการมิได้ 

เว้นแต่ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อซื้อหน่วย

ลงทุนของกองทุนน้ี บริษัทจัดการอาจดำเนินการให้มีการหักกลบกันก็ได้  

(2) ผู้สั่งซื้อท่ีได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังจำนวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน 

และ/หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป�นกรณีพิเศษ  

(3) บริษัทจัดการจะถือว่าคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับ  

เป�นคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามคำสัง่หักบัญชีธนาคาร เช็ค

หรือดราฟต์ หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับ หรือได้รับเงินโอน หรือได้รับเงินจากการนำฝากเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเข้าบัญชีซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้อันเกิดจากการหัก

กลบของบริษัทจัดการ และได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังจำนวนแล้ว  

(4) การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อให้ถือเป�นรายการของวันทำรายการซื้อน้ัน ในราคาขาย

หน่วยลงทุนของวันทำการซื้อนั้น ซึ่งเป�นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วย

ลงทุนของวันทำรายการซื้อเป�นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการขาย

หน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย” ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการ 

การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อให้ถือเป�นรายการของวันทำการซื้อถัดไปในราคา

ขายหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อถัดไปน้ัน  

(5) ในกรณีท่ีการชำระเงินด้วยคำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อ

หน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนน้ันและจะดำเนินการนำส่ง

เช็คหรือดราฟต์นั้นคืนแก่ผู้สั ่งซื้อหน่วยลงทุน ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับเช็คหรือดราฟต์นั้นคืนจากธนาคาร

ผู้เรียกเก็บ อย่างไรก็ตาม หากการที่บริษัทจัดการถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายใด 

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอ่ืน ๆ ในวันท่ีทำรายการซื้อหน่วยลงทุนใน

วันเดียวกัน บริษัทจัดการอาจมีความจำเป�นท่ีจะต้องเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้สั่งซื้อรายน้ัน ตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

จริงมาชดเชยให้แก่กองทุน  

(6) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามท่ีสั่งซื้อและบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ทั้งจำนวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วย

ลงทุนท่ีจดทะเบียนไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือเมื่อแปลงเป�นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทำให้

เกินวงเงินท่ีบริษัทจัดการได้รับอนุมัติให้สามารถนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่

ผู้สั่งซื้อ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันท่ีได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตาม

จำนวนแล้ว 

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรร

ตามสัดส่วนจำนวนเงินที่สั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อ (pro rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย

ลงทุนแต่บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จำเป�นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่มีดอกเบ้ีย  

เป�นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือโดยนำเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีธนาคาร

ตามเลขท่ีบัญชีท่ีผู้สั่งซื้อได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการหรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป�นผู้มอบให้

ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการขายหน่วยลงทุนน้ัน  
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(7) กรณีที่บริษัทจัดการได้เพิ่มเงินทุนโครงการ และ/หรือได้รับการจัดสรรวงเงินลงทุนเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนเพิ ่มเติม เพื ่อเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน 

ที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันป�ดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุน

เพ่ิมเติมในลำดับก่อนก็ได้ ในราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน  

(8) การเพ่ิมจำนวนหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการในวันทำการถัดจากวัน

คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจำนวนน้ัน และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึน หลังจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้

บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน โดยนายทะเบียนหน่วย

ลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี แก่ผู้สั่งซื้อหน่วย

ลงทุนโดยทางไปรษณีย์หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป�นผู้มอบให้ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่

วันถัดจากวันคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนน้ัน  

(9) บริษัทจัดการอาจพิจารณาปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวจะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือ

หน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือกรณีที่คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใดมีผลกระทบตอ่

ผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมและกรณีตามหัวข้อการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง  

(10) กรณีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และ

บริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ี

จะไม่ดำเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน 

(11) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรือผู้มี

สัญชาติอเมริกันหรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ีประเทศ

สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดย

ประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป�นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศ

สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศ

สหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือสง่คำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระ

เงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์

หรือทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของ

บุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) - 4) 

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง

หรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนท่ีมีลักษณะดังท่ีกล่าวมาข้างต้น 

(12) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหน่ึง

ดังต่อไปน้ี 

(12.1) กรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอ่ืน

ใดท่ีมีอำนาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยนกฎหมาย ประกาศ ระเบียบปฏิบัติข้อกำหนด เง่ือนไข และ/หรือ

รายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินคงเหลือที่บริษัทจัดการได้รับ

อนุญาตให้สามารถนำไปลงทุน ณ ต่างประเทศ จนอาจเป�นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป�นไปตาม

วัตถุประสงค์หลักของกองทุน ซึ่งมีนโยบายท่ีจะนำเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ 

(12.2) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั ่งซื ้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น เข้าข่ายตาม

กฎหมายฟอกเงิน เป�นต้น 

(12.3) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น 

ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป�นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

อาจก่อให้เกิดป�ญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป�นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป�นการรักษา
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ผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัท

จัดการเป�นหลัก 

(13) บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป�นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 

ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการของ 

บริษัทจัดการ และ/หรือสถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

(14) บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกและเป�นประโยชน์

สูงสุดให้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน โดยไม่ถือว่าเป�นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวัน

เปลี่ยนแปลง ท่ีท่ีทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือ

ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เช่น การเพ่ิมเติมวิธีการซื้อหน่วยลงทุน ดังต่อไปน้ี 

(14.1) การซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (KWI Savings Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้

สม่ำเสมอแบบรายเดือน 

(14.2) การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือบางส่วน เช่น บัตรเครดิต หรือสื่ออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน หรือที่บริษัทจัดการอาจ

เพ่ิมเติมในอนาคต โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป�นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

(14.3) การซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอ่ืน ๆ ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทำได้ 

 

ภาคผนวก 2 : การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

1. ช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ                 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

 อินเตอร์เน็ต (internet)                ไปรษณีย ์

 หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการประกาศกำหนดเพ่ิมเติมในอนาคต 

2.    รายละเอียดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  

ยกเว้นกรณีตามหัวข้อเรื่อง “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน 

หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง” “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือ “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการ

คำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนนิการในกรณท่ีี

มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” และ/หรือกรณีอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

เห็นชอบ สั่งการ และ/หรือผ่อนผันเป�นอย่างอ่ืน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการต่อไปน้ี  

2.1        วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป�นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนท่ีต้องการได้รับจากการขาย

คืนหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหน่ึงแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ามูลค่าข้ันต่ำในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยต้องกรอกรายละเอียด

ต่าง ๆ ใน “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน และสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไป

ยังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเอง หรือโดยทางโทรสารหรือโดยวิธีการอื่นใด

ตามท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด  
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(2)  กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคำถามข้อมูลส่วนบุคคลกรณีทำรายการทาง

โทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอ่ืนใดเมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(3)  บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดให้เป�นวันรับซื้อ

คืนหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป�นอย่างอื่น โดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ 

สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

(4)  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการรับซื้อ

คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน 

2.2  วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์  

(1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยระบุเป�นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนท่ีต้องการ

ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ละครั้งไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและ

ต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน  

(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมายงับริษัทจัดการทางไปรษณยี์ลงทะเบียนตอบรับ พร้อมแนบเอกสาร

หลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนดหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตามที่เห็นสมควร เว้นแต่บริษัท

จัดการยินยอมผ่อนผันให้เป�นกรณีไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเก็บสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนฉบับผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป�น

หลักฐาน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ไม่มีรายละเอียดและเอกสารดังกล่าว

ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน 

(3)  บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายในวัน

และเวลาทำการที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดให้เป�นวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการ

เป�นอย่างอื่น โดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วย

ลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนวันนั้นเป�นเกณฑ์ในการคำนวณ หักด้วยค่าธรรมเนียมในการรับ

ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราท่ีกำหนดไว้ (ถ้ามี) และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องเป�นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแล

ผลประโยชน์ 

2.3         วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

(1) วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine)  

เมื่อบริษัทจัดการจะเป�ดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้ันตอนวิธีการใช้

บริการและกำหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าว

ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริม่ให้บริการ  

โดยบริษัทจัดการจะเรยีกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกิดจากวิธีการรบัซือ้

คืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีใช้บริการตามท่ีจ่ายจริง  

(2) วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต (Internet)  

1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของบริษัท

จัดการหรือนายทะเบียนกองทุนได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ข้ันตอนวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุน

ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนกำหนด โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนจะ

จัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือใช้ทำรายการผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต (Internet) ต่อไป ท้ังน้ี ผู้ถือรหัสประจำตัว
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จะต้องเก็บรักษาไว้เป�นความลับ โดยบริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่มิใช่เจ้าของรหัส

ประจำตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตดังกล่าว  

2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ 

ตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด รวมถึงเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีอาจเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมในอนาคต ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะถือว่า

ผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกำหนดไว้ดังกล่าว  

3)  ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตได้ทุกวันทำการ ถึง 15.30 น. 

โดยถือว่าเป�นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการนั้น ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำ

การ ซึ่งเป�นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

4)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น.หรือนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการ

กำหนด หรือมีการทำรายการในวันหยุดทำการ ให้ถือเป�นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการถัดไป ในราคา

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดไปน้ัน ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจขยายหรือเปลี่ยนแปลงเวลาการรับ

คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ  

5)  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) จากผู้ถือหน่วยลงทุนท่ี

ใช้บริการตามท่ีจ่ายจริง  

(3) วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้

บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ท่ีบริษัทจัดการจะกำหนดข้ึน โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเป�ดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให ้ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 15 วันโดยจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและ/หรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  

โดยบริษัทจัดการจะเรยีกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกิดจากวิธีการรบัซือ้

คืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีใช้บริการตามท่ีจ่ายจริง  

2.4     เง่ือนไขอ่ืน ๆ ในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 

15.30 น. สำหรับกรณีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทนุภายหลังเวลา 15.30 น. บริษัทจัดการจะถือเป�นรายการสั่งขายคืน

หน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายถัดไป  

(2)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนใน “คำสั่งขายคืนหน่วย

ลงทุน” มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ท่ีปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน

ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฏในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน  

(3)  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถชำระเงินค่าขาย

คืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงิน

ค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสัง่” หรือ

“การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่น “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ไว้ 
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ทางโทรศัพท์หรือสามารถติดต่อที่บริษัทจัดการโดยตรงตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การ

ยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน 

(4)  บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามจำนวนท้ังหมดท่ีมีคำสั่ง

ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามหัวข้อ “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนตามคำสั่ง” หรือ “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หลังจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืนได้รับใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนได้ตรวจสอบความ

ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนของใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะส่งมอบสำเนาใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่   

ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป�นหลักฐาน ยกเว้นในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสาร ทั้งน้ี 

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิในการเรียกเอกสารประกอบคำสั่งขายเพื่อประกอบในการทำรายการเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัท

จัดการเห็นสมควร 

(5)  บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะทำการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป�นเงินบาทใหแ้ก่

ผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น โดยสั่งจ่ายเป�นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโดยนำเงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้า

ฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป�นผู้มอบให้ หรือดำเนินการหักกลบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับ       

ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ท่ีจะนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีไปซื้อหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

น้ัน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ี 

(ก) บริษัทจัดการขอผ่อนผันระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคา

รับซื้อคืนหน่วยลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับกรณีมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใน

ต่างประเทศ  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าและราคาดังกล่าว

ตามท่ีได้รับการผ่อนผัน 

(ข) บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามหัวข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน”  

(ค)  บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหัวข้อ “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ตามคำสั่ง”  

(ง)  บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหัวข้อ “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” 

(6)  การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน จะทำในวันทำการถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืน

หน่วยลงทุนจำนวนนั้น เว้นแต่กรณีตามหัวข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุน” “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง” “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”

โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ถ้ามี) 

ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้ดำเนินการได้ ภายใน 5 

วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ัน 

(7)  กรณีเอกสารหลักฐานการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่สามารถ

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการขายคืนหน่วย

ลงทุนดังกล่าว  

(8)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที ่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวันทำการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เพื ่อความเหมาะสม หรือเพ่ือ

ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวัน

เปลี่ยนแปลง ท่ีท่ีทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ/หรือสถานท่ีตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ พร้อมท้ังแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป 
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(9)  บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกและประโยชน์

สูงสุดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการ

ให้บริการดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ/หรือ

สถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

(10)  ในกรณีที่ช่วงระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการประกาศไว้นั้น ตรงกับวันที่สำนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งให้เป�นวันหยุดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ซึ่งเป�นวันท่ี

บริษัทจัดการเป�ดทำการแต่มีคำสั่งให้เป�นวันหยุดรับซื้อหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการรับซื้อหน่วยลงทุนออกไป

เป�นวันทำการถัดไป 

(11)  บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทำการศึกษาและยินดีท่ีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ 

และ/หรือหนังสือช้ีชวนน้ีแล้ว  
 

ภาคผนวก 3 : การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

1.    ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ   ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

 อินเตอร์เน็ต (internet)        หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการประกาศกำหนดเพ่ิมเติมในอนาคต 

2.    รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ สามารถขอรับหนงัสือ 

ชี้ชวน คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมใน

อนาคต  

การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเป�ดหน่ึง (“กองทุนเป�ดต้นทาง”) เพ่ือซื้อหน่วยลงทุน

ของกองทุนเป�ดอีกกองทุนหน่ึง (“กองทุนเป�ดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือช้ีชวน โดยบริษัท

จัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และค่ารับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนขาออกจากกองทุนเป�ดต้นทาง (ถ้ามี) ไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเป�ดปลายทาง โดยเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวน้ี

จะถูกหักค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมการขายขาเข้าของกองทุนเป�ดปลายทางไว้ด้วย (ถ้ามี) 

2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสาร

อื่นใดที่ บริษัทจัดการกำหนด พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) สำหรับทุก

กองทุนที่เป�ดบริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยนำส่งเอกสารดังกล่าวได้ที ่บริษัทจัดการหรือสถานที่ติดต่อทุกแห่งของ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสามารถดำเนินการได้ตามวิธีการต่อไปน้ี 

(1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น. โดย

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะเป�ดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอ

ขายครั้งแรกในช่วงเวลาไม่เกิน 15 วัน 

วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทำการของกองทุนหลัก และวันทำการของประเทศ

ท่ีเก่ียวข้องกับการซื้อขายหรือชำระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก 
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และสงวน

สิทธิท่ีจะกำหนดวันท่ีมิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วย

ลงทุน หรือ เงินท่ีได้จากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอ่ืน เพ่ือชำระเป�นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีด้วยวิธีหักกลบ 

สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้ ตามวิธีการในหัวข้อการเสนอขายหน่วยลงทุน

ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป�นอย่างอื่น หากจำนวนเงินที่สับเปลี่ยนเข้ามาเพื่อซือ้

หน่วยลงทุนของกองทุนนี้มีจำนวนไม่เพียงพอที่จะซื้อหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนครั้งน้ี 

(3)  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนนี้เพื่อนำเงินที่ได้บางส่วนหรือทั้งหมดจากการขายคืนไปชำระ

เป�นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนด้วยวิธีหักกลบ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ือขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนน้ี โดยระบุเป�นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยท่ีต้องการสับเปลี่ยน อย่างใดอย่างหน่ึง ไม่น้อยกว่าจำนวนข้ันต่ำใน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ได้ตามวิธีการในหัวข้อการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะ

อนุญาตเป�นอย่างอ่ืน โดยบริษัทจัดการจะนำฝากเงินท่ีได้จากการขายคืนดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากท่ีบริษัทจัดการเป�ดไว้

เพ่ือรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอ่ืนให้ตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หากจำนวนเงินดังกล่าวต่ำกว่าท่ี

กองทุนปลายทางกำหนด บริษัทจัดการจะไม่นำเงินดังกล่าวไปซื้อหน่วยลงทุน แต่จะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบคำขอเป�ดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการ

คำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการ

ดำเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 

(4)  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเลิกกองทุน ตามข้อ “การเลิกกองทุนรวม” หรือ “การดำเนินการของ

บริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” หรือข้อ “การชำระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่        

ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ” ตามรายละเอียดท่ีระบุในส่วนข้อผูกพันของกองทุนน้ีไปชำระเป�นค่าซื้อหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมอื่นด้วยวิธีหักกลบ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุเป�นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยที่ต้องการจะ

สับเปลี่ยน อย่างใดอย่างหน่ึง ไม่น้อยกว่าจำนวนข้ันต่ำในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะนำฝากเงินท่ี

ได้ดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเป�ดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นให้ตามความประสงค์ของ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน 

(5)   ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

หรือเงินท่ีได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป�นกรณีพิเศษ และ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที ่จะปฏิเสธการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่คำสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดมี

ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และกรณีตามหัวข้อ “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน 

หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง” และ/หรือตามหัวข้อ “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”  

(6) หากบริษัทจัดการจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติมรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เช่น 

การเปลี่ยนแปลง และหรือเพ่ิมเติมวันเวลา วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป�นต้น เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุน หรือเพื่อประโยชน์ หรือลดความเสี่ยงแกก่องทุนโดยรวม บริษัทจัดการจะป�ดประกาศรายละเอียดการให้บริการ

ดังกล่าวล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ท่ีท่ีทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืนท่ีใช้ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป�นการแก้ไขโครงการ 

2.2 ราคาขายและรับซ้ือคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีส่งคำสั่งสับเปลี่ยน โดยมีหลักเกณฑ์ในการคำนวณดังน้ี 

(1)  กรณีกองทุนน้ีเป�นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุน เป�นตัวคำนวณในการจัดสรรลดหน่วยลงทุนท่ีมีอยู่ 
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(2)  กรณีกองทุนนี้เป�นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำรายการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนเข้าของกองทุนปลายทาง เป�นตัวคำนวณในการจัดสรรเพิ่มหน่วยลงทุนที่มีอยู่โดยจำนวนเงินที่ได้จากการ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก บริษัทจัดการจะโอนเข้าบัญชีกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 

“กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” 

อน่ึง มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้คำนวณราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องเป�นมูลค่าท่ี

ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

2.3 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุนหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย” 

 

ภาคผนวก 4 : ข้อกำหนดอ่ืน ๆ 

1.  หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ

กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป�นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และหน่วยลงทุนชนิด

ดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนท่ีถืออยู่ 

2.  บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 

เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมาย

หรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอำนาจกำหนด ท้ังก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ท้ังน้ี เพ่ือให้เป�นไปตามกฎหมายการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้เป�นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการ

สั่งการของหน่วยงาน ผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะดำเนินการทำความรู้จักตัวตน

ของลูกค้า (Know Yor Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือ

หน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเก่ียวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้

บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอก

เงินดังกล่าว บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเป�ดบัญชี

เพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป�นป�จจุบันเป�นระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ 

ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง  

3.  บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการ ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

อ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วย

ลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการ ได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

ท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสามารถขอข้อมูลดังกล่าวได้ท่ีบริษัทจัดการ  

4.  บริษัทจัดการไม่มีนโยบายรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อบริษัทและกองทุนจากบุคคลที่เป�นผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการของ

บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนเนื่องจากเป�นข้อห้ามที่โดยกฎและวิชาชีพเป�นเรื่องไม่พึงกระทำ เว้นแต่เป�นการรับประโยชน์ที ่ให้     

ผู้บริการจัดให้แก่บริษัทหรือพนักงานของบริษัทตามเทศกาล ที่เป�นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท   

ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางน้ีได้ท่ีบริษัทจัดการ  

5.    การซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต  

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนได้ โดย

ติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมี

ข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควร

ศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน  
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อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยไม่ถือว่าเป�นการแก้ไขโครงการจัดการ

กองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยติดประกาศ ณ สำนักงานของ

บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน  

ข้อกำหนดเก่ียวกับการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังน้ี  

5.1  มูลค่าขั ้นต่ำของการสั ่งซื ้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั ้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั ้นต่ำ  

และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ :  

มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก  :  ไม่กำหนด  

มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป  :  ไม่กำหนด  

มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งขายคืน  :  ไม่กำหนด  

จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน  :  ไม่กำหนด  

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ  :  ไม่กำหนด  

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ  :  ไม่กำหนด  

เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วน

การเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการ

ประกันภัย เป�นต้น ดังนั้น การสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกำหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ

หน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 

และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์

ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดดังกล่าวได้ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์  

5.2  การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :  

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนท่ี

บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยชำระเป�นเงินสด แคชเชียร์เช็คหรือเช็คส่วนบุคคลหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก

บัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด คำสั่งหักบัญชีธนาคารหรือหักบัญชีบัตรเครดิตหรือด้วยวิธีอื่นใดตามที่บรษัิท

ประกันชีวิตกำหนด ท้ังน้ี บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าข้ันต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทำการในการสั่งซื้อหน่วย

ลงทุน วิธีการในการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ลงทุนได้รับ

จากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสัง่ซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีกำหนดไว้ในโครงการ 

โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชำระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว  

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ของผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคำสั่งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อ

การร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลท่ีบริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน  

5.3  การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

(1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกัน

ชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ท้ังน้ี บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าข้ันต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน เง่ือนไขใน

การขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ใน

กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขาย

คืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ในโครงการและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้ส่งคำสั่ง

ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายังบริษัทจัดการแล้ว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจต้องการเอกสารหลักฐานจากผู้ถือกรมธรรม์ประกัน

ชีวิตควบหน่วยลงทุนจนครบถ้วนก่อนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ  
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ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตาม

จำนวนข้ันต่ำและเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือกรมธรรม์  

ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่

บริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วย

ลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้เป�นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าขาย

คืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้กับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่

วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนซึ่งเป�นไปตามท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน  

ระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย

ลงทุนและราคาหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะไม่นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน

ต่างประเทศท่ีมีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผล

กระทบต่อการชำระราคา 

(2)  การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  

บริษัทประกันชีวิตจะส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป�นประจำทุกเดือนเพื่อนำค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชำระค่าการ

ประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ตามอัตราและวิธีการท่ี

กำหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุป

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนเป�นรายป�  

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์หรือ

ช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทประกันชีวิตจะเป�ดเผยเพ่ิมเติมในเอกสารประกอบการขายท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต  

5.4  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

บริษัทประกันชีวิตจะเป�นผู้ออกใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 5.2 และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 

ข้อ 5.3 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน  

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน  

5.5  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตาม

จำนวนข้ันต่ำ จำนวนเงินคงเหลือข้ันต่ำ และเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด  

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ

หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้เท่านั้นโดยต้องเป�นการทำรายการ

ผ่านบริษัทประกันชีวิต  

การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การท่ีบริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเป�ดหน่ึง (กองทุนเป�ดต้น

ทาง) เพ่ือซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเป�ดอีกกองหน่ึง (กองทุนเป�ดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์

ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป�นผู้ดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุน

เป�ดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเป�ดปลายทาง หรือ

ดำเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน  

ท้ังน้ี การดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังน้ี  

(1)  การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเป�ดต้นทางกองหน่ึงไปกองทุนเป�ดปลายทางกองหน่ึง หรือหลายกองทุน

ตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป�นครั้งคราว  
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(2)  การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป�นประจำตามคำสั่งท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน

กองทุนเป�ดต้นทางกองหน่ึงเพ่ือไปลงทุนในกองทุนเป�ดปลายทางอีกกองหน่ึง หรือหลายกองทุนตามเง่ือนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน

แสดงความประสงค์  

(3)  การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเป�ดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองไปกองทุนเป�ดปลายทาง

กองหน่ึงหรือหลายกองทุนโดยอัตโนมัติทุกรอบสามเดือนของกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป�นไปตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้

แสดงความประสงค์  

ทั้งนี้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับบริษัทประกันชีวิต ซึ่งจะแจ้งให้     

ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยไม่ถือว่าเป�นการแก้ไขโครงการ  

บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป�นการช่ัวคราว และ/หรือถาวรในกรณีท่ีบริษัทประกันชีวิตเห็น

ว่าไม่เป�นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ียกเลิกตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในกรมธรรม์  

ราคาขายและราคารับซื้อคืนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะใช้ราคาดังต่อไปน้ีเป�นหลักเกณฑ์ในการคำนวณ  

(1)   กรณีเป�นกองทุนเป�ดต้นทาง การกำหนดราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)  

(2)  กรณีเป�นกองทุนเป�ดปลายทาง การกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน 

ณ วันท่ีส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเป�ดปลายทาง และบริษัทประกันชีวิตได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเป�ด

ปลายทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคาขายและราคารับซื้อคืนในการ

สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องเป�นราคาท่ีได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

ท้ังน้ี ในแต่ละรูปแบบของการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน วันท่ีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนซึ่งเป�นวันท่ีกำหนดราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 

จะหมายถึงวันดังต่อไปน้ี  

กรณีการสับเปลี่ยนกองทุน วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันที่บริษัทประกันชีวิตได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ี

ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ถือหน่วยลงทุนภายในเวลาทำการท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้  

กรณีการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ วันท่ีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทำการถัดจากวันท่ีบริษัทประกันชีวิตได้รับคำสั่ง

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ถือหน่วยลงทุนภายในเวลาทำการที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด สำหรับการทำ

รายการในครั้งแรก และในวันทำการถัดจากวันครบรอบการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติสำหรับการทำรายการในครั้งต่อ ๆ ไป  

กรณีการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทำการถัดจากวันครบรอบทุกสามเดือนของ

กรมธรรม์  

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทประกันชีวิตทุกวันและเวลาทำการตามท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด 

โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ชัดเจน พร้อมระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตขอสงวน

สิทธิท่ีจะไม่ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่เป�นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกันชีวิตระบุในแบบฟอร์มหรือกรมธรรม์ หรือใน

กรณีที่จำนวนเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอขั้นต่ำที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดในการนำไปซื้อหน่วยลงทุนของ

กองทุนเป�ดปลายทาง โดยบริษัทประกันชีวิตจะยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวทันที โดยไม่จำเป�นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วย

ลงทุนทราบ  

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนนั้นได้เสร็จสิ้น

สมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  

บริษัทประกันชีวิตจะเป�นผู้จัดส่งใบยืนยันการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันท่ี

ได้ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ  
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บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคำสั่งครั้งแรกหรือสรุปส่งเป�นรายงานรายป� แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุน

สามารถโทรศัพท์สอบถามสถานการณ์ลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด  

5.6  วันและเวลาในการขาย รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทประกันชีวิตได้ทุกวันและเวลาทำการท่ีบริษัทประกันชีวิต

กำหนด ท้ังน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการเก่ียวกับกองทุน ได้แก่ การซื้อหน่วยลงทุน (การชำระเบ้ียประกันภัยเพ่ิมเติมพิเศษ) 

การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันชีวิต) การสับเปลี่ยนกองทุน และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติได้

โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด 

5.7  การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน :  

(1)  เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจำป� หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดส่งใหกั้บ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตจะดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนต่อไป  

(2)  รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน  

บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป�นรายป� ท้ังน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ

ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงิน

เพ่ิมเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด  

5.8  สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติท่ีซื้อหน่วยลงทุน

ของกองทุนน้ีเพียงอย่างเดียว ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังน้ี  

1.  ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดท้ังสิ้น  

2.  ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป�นหลักประกัน  

3.  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 

15 วันหลังจากวันท่ีได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิตโดยบริษัทประกันชีวิตจะเป�นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัท

จัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

4.  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีแตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เน่ืองจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าท่ีเป�น

ตัวแทนในการรวบรวมและนำส่งคำสั่งซื้อและขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เป�ดเผย

ชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัท

จัดการโดยตรง เป�นต้น  

5.  สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบ้ียประกันในการลงทุนในกองทุนรวม  

6.  สิทธิในการขอรับหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต  

7.  สิทธิในการได้รับทราบรายช่ือของบริษัทจัดการทุกแห่งท่ีรับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตท่ีเสนอขายโดยบริษัท

ประกันชีวิตน้ัน  

8.  สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของตัวแทน

ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต  

9.  สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจน

รับทราบคำเตือนและคำอธิบายเก่ียวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

10.  สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการ

ลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุน

รวม เป�นต้น  
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11.  สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนขายหน่วย

ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมท้ังการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป�นต้น  

5.9  ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ลงทุนท่ีซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน :  

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย (FRONT-END FEE):  

-ไม่ม-ี  

• ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE):  

-ไม่ม-ี  

ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนหรือตามท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด 

6.  ข้อกำหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน  

ในป� พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ ่งต่อไปจะเรียกว่า 

FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก

ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเก่ียวกับบัญชีของบุคคลท่ีอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับ

ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถิ่นที่อยู่ทาง

ภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเป�ดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎด้วยว่าในป�จจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออก

กฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า 

“กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง”)  

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป�น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตาม

หลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึง

หน้าท่ีในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป�นต้น  

ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏบิัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป�น Non-

Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมน้ันจะได้รับผลกระทบท่ีสำคัญในสองกรณี คือ  

(1)  ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป�นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน

ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่น ๆ นอก

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ป� พ.ศ. 2560 เป�นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา

และ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน 

ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าท่ีดำเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมท่ีเป�น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมท้ังผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขาย

และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือ

ดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและ

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป�นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ี

เกี ่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย

ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังน้ี  



 

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ 55 

(1)  ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป�นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป�นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

กำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา 

จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินป�นผลที่ได้รับ เป�นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือ

หน่วยลงทุนน้ันกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐท้ังในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง  

(2)  ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพ่ิมเติม เพ่ือยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเก่ียวข้องกับประเทศ

สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อท่ีกำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน

สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป�นต้น รวมถึงนำส่ง

หลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป�นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป�นไป

ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว  

(3)  ดำเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง  

เพื่อเป�นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการ

ดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่างดังต่อไปน้ีตามความจำเป�นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามท่ีบริษัทจัดการ

แจ้งน้ีแล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบุไว้ในคำขอเป�ดบัญชี  

(1)  ไม่รับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยน/โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว  

(2)   ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว  

(3)   ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินป�นผล และ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุน 

รายน้ันได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ท้ังน้ี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย  

(4)   ดำเนินการอ่ืนใดอันเป�นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึน หากมี

การดำเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น  

การดำเนินการดังกล่าวถือเป�นความจำเป�น และเป�นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป�นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้

บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุน

อาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกป�ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป�นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป�นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกำหนด) เท่าน้ัน  

ทั ้งนี ้ ในกรณีที ่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น  

บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งขอ้มูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

ไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกำหนด โดยไม่จำเป�นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
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