ระดับความเสี่ยงของกองทุน :

ระดับ 6 เสี่ยงสูง

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีป�ที่ 8 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)
กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
KWI India Equity FIF (KWI INDIA)
หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด | โทร. 02-844-0123 | www.kwiam.com | LINE@KWIAM

สรุปข้อมูลกองทุนรวม
ชื่อโครงการการจัดการ

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ

ชื่อโครงการการจัดการ (อังกฤษ)

KWI India Equity FIF

ชื่อย่อ

KWI INDIA

อายุโครงการ

ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

18 มีนาคม 2558

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

9 เมษายน 2558

ประเภท และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทโครงการ

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป�น 2 ชนิด ได้แก่
 ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KWI INDIA-A)
 ชนิดจ่ายเงินป�นผล (ชื่อย่อ : KWI INDIA-D)
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนนิติบุคคล/สถาบัน สามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่
กองทุนกำหนด บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเป�ดเสนอขายหน่วยลงทุน
ชนิดที่ยังไม่ได้เป�ดให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป�นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน โดยประกาศ ณ ที่ทำการ
ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

นโยบายการลงทุน

(1) กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบป�บัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คือ Manulife Global Fund – India Equity Fund (กองทุน
หลัก) บริหารจัดการโดย Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited และเป�นกองทุนที่
จดทะเบียนจัดตั้งและซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งอยู่ภายใต้ UCITS และการกำกับดูแลของหน่วยงาน
กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป�นสมาชิกสามัญของ International Organization
of Securities Commission (IOSCO)
บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Share Class I2 (USD) ของกองทุนหลัก โดยจะนำเงินบาทไปลงทุน
ในหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และกองทุนหลักนำเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไปลงทุนในหลักทรัพย์
ซึ่งเป�นสกุลเงินรูป�อินเดีย อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกลงทุนใน Share Class
ประเภทอื่น ๆ และ/หรือสกุลเงินอื่นใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคตตามความเหมาะสม
เพื่อประโยชน์ในการดำรงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการกองทุนให้เป�นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้
ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุน
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะ
ดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นตาม
ความเหมาะสม
กองทุนหลักมีนโยบายเน้นการลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุน หรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ
ครอบคลุมในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมของเศรษฐกิจประเทศอินเดีย ซึ่งเป�นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ประเทศอินเดีย หรือตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ โดยปกติกองทุนหลักจะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลีย่ นเงิน
จากการที่กองทุนไทยนำเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ของกองทุนหลัก และ
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กองทุนหลักนำเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไปลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป�นสกุลเงินรูป�ของประเทศอินเดีย และ/หรือสกุล
เงินอื่น ๆ ที่กองทุนเข้าลงทุน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินต้นคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ หรือขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ ในอนาคตกองทุนหลัก อาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของ
กองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้
นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) ในบางขณะได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน เช่น การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) และ/หรือการทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญา
ออปชั่น และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ด เป�นต้น เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน
(2) นอกจากการลงทุนในต่างประเทศข้างต้นแล้ว ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและต่างประเทศ
นอกจากนี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขาย
ล่ วงหน้ าแฝง (Structured Notes) สั ญญาซื ้ อขายล่ วงหน้ าเพื ่ อเพิ ่ มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารกองทุ น
(Efficient Portfolio Management) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non –
investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และตรา
สารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้
ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non– investment grade) เฉพาะกรณีที่
ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุน
ลงทุนเท่านั้น
(3) โดยปกติกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ จะไม่ทำการป้องกันความเสี่ยงจากอั ตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) แต่ในอนาคตกองทุนอาจจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่ อ
ป้องกันความเสี่ยงก็ได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการซึ่งบริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป�นไปตามเงื่อนไข
และหลั ก เกณฑ์ ท ี ่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยป�ดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือแจ้งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การแบ่งชนิดหน่วย สิทธิประโยชน์ ความเสี่ยงแยกตามชนิดหน่วย
 กองทุนนี้เป�นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป โดยกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป�น 2 ชนิด ได้แก่
ชนิดหน่วยลงทุน

ชื่อย่อ

คำอธิบายเพิ่มเติม

ชนิดสะสมมูลค่า

KWI INDIA-A

ชนิดจ่ายเงินป�นผล

KWI INDIA-D

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่คาดหวังผลตอบแทนเป�น
รายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์
จากการลงทุน (Total return)
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล/สถาบันที่ต้องการ
รับรายได้สม่ำเสมอจากเงินป�นผล
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ลักษณะที่สำคัญของกองทุน
 กองทุนนี้เป�นกองทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Manulife Global Fund India Equity Fund (Share Class I2) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป�นกองทุนที่บริหารจัดการโดย Manulife Investment Management (Hong Kong)
Limited
ข้อมูลทีส่ ำคัญของกองทุนหลัก :
ชื่อ :
ประเภท :
ประเทศที่จัดตั้ง :
วันที่จัดตั้งกองทุน :

Manulife Global Fund - India Equity Fund (Share Class I2)
กองทุนเป�ดตราสารทุน
ประเทศลักเซมเบิร์ก
15 มกราคม 2558 (Share Class I2)

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน :

กองทุนมีเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตในระยะยาวสำหรับผู้ที่สามารถลงทุนใน
ระยะยาวและยอมรับความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุนได้อย่างมีนัยสำคัญ
พอร์ตการลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะประกอบด้วยการลงทุน (อย่างน้อยร้อยละ 70 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนของบริษัทซึ่ง
ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) ต่าง ๆ ของเศรษฐกิจในประเทศอินเดีย ซึ่งเป�นตราสาร
ทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในอินเดียหรือตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ โดยตราสารทุน
และหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนนั้นรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดง
สิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง สำหรับทรัพย์สินส่วนที่เหลือของกองทุนอาจ
รวมถึงพันธบัตรและเงินฝาก ทั้งนี้ การลงทุนในตลาดอินเดียอาจทำผ่าน Foreign Portfolio
Investor หรือ “FPI” ซึ่งจดทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศอินเดีย โดย FPI
ดังกล่าวนี้สามารถเป�นได้ทั้ง Manulife Global Fund หรือผู้จัดการการลงทุน
กองทุนจะลงทุนเป�นไปตามวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อาจจะลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือกลุ่มอุตสาหกรรม
(sector) ใดกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่งและในหลักทรัพย์ของ
ผู้ออกที่มีขนาดมูลค่าตามราคาตลาดเท่าใดก็ได้โดยไม่จำกัดสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ดังนั้น กองทุนอาจลงทุนมากกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหลักทรัพย์ของบริษัทที่
มีขนาดกลางและขนาดเล็กโดยอาจจะลงทุนในสกุลเงินใดก็ได้ อย่างไรก็ตามจะลงทุนในสกุล
เงินรูป�เป�นหลัก
ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหลักทรัพย์ที่ออกหรือ
รับประกันโดยภาครัฐใดภาครัฐหนึ่ง (รวมถึงรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐหรือรัฐบาล
ท้องถิ่น) ซึ่งมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (เช่น ต่ำกว่าอันดับ
Baa3 ของ Moody’s หรือ BBB- ของ S&P หรือ Fitch)

ป�จจัยความเสี่ยงหลัก :

(1) ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Risk Factors): การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงหรือการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบต่อราคา
หุ้นในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงหรือตลาดซึ่งกองทุนหลักอาจเข้าลงทุน
(2) ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลก (Global Commodity Prices): พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่
เฉพาะเจาะจงหรือตลาดซึ่งกองทุนหลักอาจลงทุน อาจเป�นผู้นำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์ราย
ใหญ่และการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าดังกล่าวอาจส่งผลต่อกำไร (margins) สำหรับบริษัท
ที่อยู่ในพื้นที่นั้น
(3) ความเสี่ยงด้านราคาน้ำมัน (Oil Price Risks): พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงหรือ
ตลาดซึ่งกองทุนหลักอาจลงทุนอาจเกิดการขาดแคลนด้านพลังงานอย่างหนัก และราคา
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น้ำมันอาจปรับตัวสูงขึ้นอย่างฉับพลันและต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ
ต่อการค้าและสถานะในการแข่งขัน
(4) ความเสี ่ ย งด้ า นนโยบายรั ฐ บาล (Government Policy Risks): ในบางรั ฐ บาล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคซึ่งกองทุนหลักอาจลงทุนอาจรับเอานโยบายทางเศรษฐกิจ
แบบเสรีและแบบผ่อนคลายมาใช้ ซึ่งในทางกลับกัน การปล่อยเสรีนี้อาจส่งผลให้ความ
เสี่ยงในภูมิภาคเพิ่มขึ้นได้
(5) ความเสี่ยงด้านการควบคุมราคา (Risk of Price Controls): ในบางรัฐบาลโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในภูมิภาคซึ่งกองทุนหลักอาจลงทุนมีการควบคุมราคาสินทรัพย์บางอย่างและ
อาจทำหน้าที่ควบคุมราคาสินค้าหรือบริการโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าในอนาคต ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อกำไรส่วนต่างของบริษัทผู้รับการลงทุนได้
(6) ความเสี่ยงด้านการควบคุมตลาดหุ้น (Risk of Stock Market Controls): กฎเกณฑ์
ของตลาดหุ้นที่กำลังค่อย ๆ พัฒนาในบางตลาดหรือเขตเศรษฐกิจนั้น มีความเสี่ยงว่า
กฎระเบียบดังกล่าวอาจจะเพิ่มขึ้นจนส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายหรือเสรีภาพในการซื้อ
ขายหุ้น ซึ่งจำกัดความสามารถในการเข้าทำราคาของเงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อ
กองทุนหลัก
(7) ความเสี ่ ย งจากตลาดเกิ ด ใหม่ (Emerging Market Risks): นอกเหนื อ จากความ
เกี่ยวพันในบางตลาดหรือเขตเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเป�น
วงกว้างซึ่งกองทุนหลักอาจลงทุนอยู่ ในบางตลาดหรือบางเขตเศรษฐกิจอาจถูกมอง
โดยทั่วไปว่าเป�นตลาดเกิดใหม่ ทั้งนี้ ในบางระดับ ความไม่มีเสถียรภาพในตลาดการเงิน
โลกอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดเกิดใหม่และส่งผลต่อภูมิภาคซึ่งถือเป�น
ตลาดเกิดใหม่ด้วยเช่นกัน
(8) ความเสี ่ ย งด้ า นภู ม ิ ศ าสตร์ ก ารเมื อ ง (Geopolitical Risks): นอกเหนื อ จากความ
เกี่ยวพันในบางตลาดหรือเขตเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเป�น
วงกว้างซึ่งกองทุนหลักอาจลงทุนอยู่ ในบางภูมิภาคในอดีตเคยถูกพิจารณาว่าเป�นส่วนที่
ไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโลก จึงอาจเกิดความขัดแย้งระดับภูมิภาคได้ในบางโอกาส
เช่นเดียวกับผลกระทบจากภัยคุกคามของผู้ก่อการร้ายทั่วโลก ซึ่งเป�นความเสี่ยงที่ไม่
น่าจะเกิดขึ้น แต่ความไม่แน่นอนทางภูมิศาสตร์การเมืองสามารถส่งผลกระทบต่อราคา
หุ้นของตลาดในภูมิภาคได้
(9) ความเสี ่ย งจากการปรับ ลดความน่ าเชื ่อ ถือ (Credit Downgrades): การปรับลด
อันดับความน่าเชื่อถือใด ๆ ของบางตลาดในภูมิภาคอาจส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยง
เพิ่มขึ้นต่อหุ้นส่วนการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือตลาดซึ่งกองทุน
หลักอาจลงทุนอยู่
(10) ความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Risks): ใน
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงหรือตลาดซึ่งกองทุนหลักอาจลงทุนอาจเป�นทั้ง
ผู้นำเข้าหนักของวัตถุดิบและผู้ส่งออกที่สำคัญของทรัพยากรมนุษย์ สินค้า และบริการ
ความผันผวนใด ๆ ของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจึงอาจส่งผลกระทบต่อ
มูลค่าเงินลงทุนที่กองทุนหลักเข้าลงทุนได้
(11) ความเสี่ยงด้านตลาดแรงงาน (Labour Market Risks): ค่าแรงงานที่ต่ำเป�นป�จจัย
สำคัญต่อการได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับหลายบริษัทในเขตเศรษฐกิจหรือตลาดเกิด
ใหม่ และเป�นแรงผลักดันต่อกระแสเงินทุน การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎหมายค่าแรงจึง
อาจส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทเหล่านั้น รวมถึงราคาหุ้นของบริษัทเหล่านั้นด้วย
(12) ความเสี ่ ย งกฎเกณฑ์ ด ้ า นสิ ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental Regulation Risks):
กฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้ถูกพิจารณาว่าค่อนข้างหละหลวมในตลาดหรือเขต
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สกุลเงิน :
อายุโครงการ :
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก :
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :
มูลค่าขัน้ ต่ำการถือหน่วลงทุน (Minimum
Holding) :
วันและเวลาที่เสนอขายและรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน :
ผู้จัดการกองทุน :
ผู้จัดจำหน่ายทั่วไป :
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้ปฏิบัติการด้านกองทุน
นายทะเบียนกองทุน และตัวแทนการชำระเงิน :
ผู้สอบบัญชีกองทุน :

เศรษฐกิจเกิดใหม่เป�นส่วนใหญ่ การเพิ่มขึ้นใด ๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจึง
อาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมในตลาดหรือเขตเศรษฐกิจเหล่านี้ได้
กองทุนหลักจะลงทุนในตลาดอินเดียผ่าน FII (Foreign Institutional Investors) ซึ่งควบคุมโดย
The Securities and Exchange Board of India Foreign Institutional Investors Regulation,
1995 การลงทุนที่ผ่านสถานะของ FII ดังกล่าวอาจถูกจำกัดให้เป�นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์
ที่ถูกกำหนดในขณะนั้นโดยผู้มีอำนาจของอินเดียหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์อินเดีย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรรับทราบความเสี่ยงใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์ดังกล่าว
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
ไม่กำหนด
ไม่กำหนด
ไม่กำหนด
ไม่กำหนด
ทุกวันทำการ ภายในเวลา 13.00 น. ของประเทศลักเซมเบิร์ก
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited
Manulife Investment Management International Holdings Limited
Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
PricewaterhouseCoopers Société coopérative

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก :
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (Initial Charge) :
ไม่ม*ี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Charge) :

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Charge) :

ไม่เกิน 1% ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อป�ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) :
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) :

0.90%**

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

ไม่เกิน 0.5% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่น ๆ 2

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (Other Expenses)

ขึ้นกับเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4

ประมาณ 0.003% ถึง 0.40% ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่น ๆ 1

สูงสุดไม่เกิน 2.00% ของ NAV ต่อหน่วย (NAV per Share) 3

แหล่งข้อมูล : อ้างอิงข้อมูลใน Prospectus ของ Manulife Global Fund
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หมายเหตุ :
* กองทุนหลักได้มีการปรับปรุงหนังสือชี้ชวน โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก (initial charge) สำหรับ Share
Class I2 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป�นต้นไป
** กองทุน Manulife Global Fund - India Equity Fund (Share Class I2) จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่กองทุนเป�ด เคดับบลิว
ไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ในอัตราร้อยละ 0.40 ต่อป�ของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุน Manulife Global Fund - India Equity Fund
(Share Class I2) โดยเก็บเข้าเป�นทรัพย์สินของกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจ
ปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)
ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

_______________________________

1 กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินโดยคำนวณอ้างอิงกับทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนหลัก

ณ วันที่เกี่ยวข้องในแต่ละวันและจะจ่ายใน
แต่ละเดือน ผู้รับฝากทรัพย์สินและกองทุนหลักจะตกลงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป�นครั้งคราวตามแต่อัตราของตลาดในประเทศลักเซมเบิร์ก นอกจากนี้ ยัง
มีค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือและเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน ซึ่งกองทุนหลักมีหน้าที่ผูกพันค่าใช้จ่ายตามสมควรที่เกิดขึ้นจากผู้รับฝากทรัพย์สินหรือ
ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินโดยปกติจะรวมถึงค่าธรรมเนียมใน
การเก็บรักษาทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการธุรกรรมบางประการของธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของ
กองทุน ซึ่งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในส่วนนี้ที่จะจ่ายให้กับผู้รับฝากทรัพย์สินในแต่ละรอบป�บัญชีนั้นจะเป�ดเผยในรายงานประจำป�ของกองทุนหลัก
ผู้รับฝากทรัพย์สินจะเป�นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ของผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งในเขตภูมิภาคอื่น ๆ
ทั้งนี้ กองทุนหลักได้แต่งตั้ง Citibank Europe plc. (สาขาประเทศลักเซมเบิร์ก) เป�นผู้รับฝากทรัพย์สิน ตามสัญญาแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สิน ฉบับวันที่ 21
พฤศจิกายน 2548 (ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2548) โดยผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนหลักจะเป�นผู้ถือเงินสด หลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น ๆ
ของกองทุนหลักในนามของกองทุนหลัก ทั้งนี้ ผู้รับฝากทรัพย์สินโดยการอนุมัติของกองทุนหลักอาจแต่งตั้งธนาคารและสถาบันการเงินแห่งอื่น ๆ ให้ถือ
สินทรัพย์ของกองทุนหลักแทนตนเองได้ อนึง่ ผู้รับฝากทรัพย์สินเป�นบริษัทย่อย (subsidiary) ของ Citigroup Inc.
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินอาจมีอัตราแตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตลาดที่สินทรัพย์ของกองทุนหลักถูกนำไปลงทุนและรักษาไว้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีอัตรา
ตั้งแต่ 0.003 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่กองทุนหลักมีอยู่ในตลาดที่พัฒนาแล้ว (developed market) ถึง 0.40% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนที่กองทุนหลักมีอยู่ในตลาดเกิดใหม่ (emerging market) ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมในการดำเนินการธุรกรรมบางประการ
(transaction charges) ค่าใช้จ่ายตามสมควร (reasonable disbursement) และค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket)
ค่าธรรมเนียมการชำระเงินหรือส่งมอบในแต่ละธุรกรรม (Settlement charges) คิดโดยคำนวณจากธุรกรรมแต่ละธุรกรรมเป�นคราว ๆ ไป ซึ่งอาจจะแตกต่าง
กัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศที่หลักทรัพย์นั้นถูกส่งมอบหรือมีการชำระหนี้ โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้ จะมีอัตราตั้งแต่ 6 ดอลลาร์สหรัฐต่อธุรกรรมในตลาดที่
พัฒนาแล้ว (developed market) ถึง 130 ดอลลาร์สหรัฐต่อธุรกรรมในตลาดเกิดใหม่ (emerging market)
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กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับตัวแทนการชำระเงินในอัตราที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket) ที่เกิดขึ้นใน
การดำเนินงานในหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาตามสมควร
รายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้ปฏิบัติการด้านกองทุน นายทะเบียนกองทุน ตัวแทนจดทะเบียนหน่วยลงทุน ตัวแทนการชำระเงินและ
ตัวแทนการโอนหน่วยลงทุนเป�นไปตามที่ปรากฎด้านล่างนี้
ภายใต้สัญญาบริการบริหารกองทุนหลัก ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 (ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2548)กองทุนหลักแต่งตั้ง Citibank
Europe plc. (สาขาประเทศลักเซมเบิร์ก) เป�นผู้ปฏิบัติการด้านกองทุน นายทะเบียนกองทุน ตัวแทนจดทะเบียนหน่วยลงทุน ตัวแทนการชำระเงินและ
ตัวแทนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดย Citibank Europe plc. (สาขาประเทศลักเซมเบิร์ก) เป�นผู้ดำเนินการจอง การรับซื้อคืน การสับเปลี่ยน
และการโอนหน่วยลงทุน รวมถึง ลงทะเบียนธุรกรรมดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
นอกจากนี้ Citibank Europe plc. (สาขาประเทศลักเซมเบิร์ก) ยังให้บริการกองทุนหลักในการดำเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับการเก็บรักษาบัญชีของกองทุน การ
คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน ณ วันคำนวณ (valuation date) จ่ายเงินป�นผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การเตรียมและแจกจ่ายรายงานผู้ถือหน่วยลงทุนและการให้บริการเกี่ยวกับการบริหารกองทุนหลักอื่น ๆ
กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการบริหารดังกล่าวที่อัตราตลาด (Commercial rate) ซึ่งคู่สัญญาจะตกลงกำหนดเป�นคราว ๆ บวกด้วย
ค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket) ตามสมควร โดยค่าธรรมเนียมสูงสุดสำหรับการบริการเหล่านี้เท่ากับ 0.5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ซึ่งอัตรานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket) ตามสมควร
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นโยบายการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (Swing Pricing Policy)
เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนย่อยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์มีมูลค่าเงิน
ลงทุนสุทธิเข้าหรือออกอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทอาจมีการปรับปรุงการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนย่อยใด ๆ ในแต่ละวันทำการตาม
นโยบาย Swing Price ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 เป�นต้นไป ซึ่งจะกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับแก้ไข ดังต่อไปนี้
"บริษัทอาจจำเป�นต้องใช้เครื่องมือในการรองรับมูลค่าเงินลงทุนสุทธิไหลเข้าหรือไหลออกอย่างมีนัยสำคัญอันเป�นผลมาจากการที่ผู้ลงทุนทำรายการซื้อ
ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป�นจำนวนมากจนส่งผลให้มีต้นทุนการทำธุรกรรมที่สูงขึ้นจากการซื้อขายทรัพย์สินในพอร์ตการลงทุนของกองทุน
ย่อย ด้วยเหตุนี้ กองทุนย่อยจึงอาจมีการลดลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (“Dilution”) ดังนั้น เพื่อเป�นการลดผลกระทบจากการปรับลดลงดังกล่าว
และเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่อยู่ในกองทุน บริษัทจะนำนโยบายการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน ("Swing Pricing Policy”) มาเป�นส่วน
หนึ่งของนโยบายการประเมินมูลค่ารายวัน (Daily Valuation Policy) โดยนโยบาย Swing Price ดังกล่าวจะนำมาใช้กับกองทุนย่อยทุกกองทุน
หากในวันทำการใด ผลรวมสุทธิจากการทำรายการของผู้ลงทุนในกองทุนย่อยเกินกว่าระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยคำนวณจากเปอร์เซ็นต์ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องหรือจากจำนวนเงินในฐานสกุลเงิน (base currency) ของกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้อง (ตามที่คณะกรรมการหรือผู้มี
อำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกำหนดและทบทวนเป�นครั้งคราว) โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) ของกองทุนย่อยอาจมี
การปรับขึ้นหรือลงเพื่อสะท้อนต้นทุน (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการซื้อขายและประมาณการส่วนต่างของราคาซื้อ/ ขายคืน) จากมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าสุทธิและ
มูลค่าเงินลงทุนไหลออกสุทธิตามลำดับ ("การปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุน" [“Adjustment”]) หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป�นประโยชน์สูงสุดต่อผู้
ลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดังนี้
(1) ผลรวมสุทธิจากการทำรายการของผู้ลงทุนในกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องจะถูกกำหนดโดยบริษัทตามข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่ ณ เวลาที่ทำการคำนวณ NAV
(2) มูลค่าของการปรับปรุงฯ (Adjustment) ขึ้นอยู่กับต้นทุนการซื้อขายในอดีตและสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ถือครองโดยกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ
(3) มูลค่าของการปรับปรุงฯ สำหรับกองทุนย่อยแต่ละกองทุนจะได้รับการทบทวนอย่างน้อยป�ละสองครั้งเพื่อสะท้อนถึงต้นทุนประมาณการของการซื้อขาย
ทรัพย์สินที่ถือครองโดยกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องและสภาวะตลาดในขณะนั้น โดยขั้นตอนในการประมาณการสำหรับมูลค่าของการปรับปรุงฯ จะคำนึงถึง
ป�จจัยหลักต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดต้นทุนในการซื้อขาย (เช่น ส่วนต่างราคาเสนอซื้อ/ขาย (bid/ask spreads) ภาษีหรืออากรที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม
ค่าธรรมเนียมนายหน้า (brokerage fees) เป�นต้น) การปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าวนี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละกองทุนย่อย โดยจะไม่เกิน
2.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเดิม (NAV per Share) (“อัตราสูงสุดในการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุน”) ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่
ปกติ กรรมการอาจพิจารณาเพิ่มอัตราสูงสุดในการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนจากที่ระบุไว้ข้างต้นเป�นการชั่วคราวเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป�นสำคัญ โดยจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ มูลค่าของการปรับปรุงฯ จะถูกกำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการ
หรือผู้มีอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
(4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) ของกองทุนย่อยจะถูกคำนวณแยกต่างหากจากกัน แต่การปรับปรุงฯ ใด ๆ
ในรูปของเปอร์เซ็นต์จะมีผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนย่อยเหมือนกัน
(5) อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่อิงกับผลการดำเนินงาน (Performance fee) และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่คิดจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV-based fee)
จะคำนวณตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) ก่อนการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนใด ๆ"
จากผลของการใช้นโยบาย Swing Price นี้ กองทุนย่อยจะต้องอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของนโยบายการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (Swing Pricing Risk) ซึ่งสรุปได้
ดังนี้ :
 ขนาดของผลกระทบจากการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนจะถูกกำหนดโดยต้นทุนประมาณการของทรัพย์สินที่ซื้อขายแต่ละประเภทที่ถือครองโดยกองทุน
ย่อยที่เกี่ยวข้องและสภาวะตลาดในขณะนั้น โดยมูลค่าของการปรับปรุงฯ นี้สะท้อนถึงต้นทุนการซื้อขายโดยประมาณของกองทุนย่อยที่ถูกกำหนดโดย
ต้นทุนการซื้อขายในอดีตและสภาวะตลาดซึ่งอาจไม่ใช่ต้นทุนการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริง
 การเคลื่อนไหวของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในส่วนของกองทุนย่อยอาจไม่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนที่แท้จริงอันเป�นผลมาจาก
การใช้นโยบาย Swing Price โดยปกติ การปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนที่เกิดจากนโยบาย Swing Price จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per
Share) เพิ่มขึ้นเมื่อมีปริมาณเงินลงทุนสุทธิจำนวนมากไหลเข้ากองทุนย่อยและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยจะลดลงเมื่อมีปริมาณเงินลงทุนสุทธิไหลออก
จำนวนมาก ซึ่งการปรับปรุงฯ เดียวกันนี้จะถูกนำมาใช้กับทุกชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนย่อย ดังนั้น ผู้ลงทุนที่ทำธุรกรรมทั้งหมดในกองทุนย่อยไม่ว่าจะ
ทำรายการซื้อหรือขายคืนจะได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงฯ ดังกล่าว
 เนื่องด้วยการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนจากนโยบาย Swing Price เกี่ยวข้องกับการไหลเข้าและการไหลออกของเงินจากกองทุนย่อยจึงไม่สามารถ
คาดการณ์แน่นอนได้ว่าจะเกิดการปรับลดในช่วงเวลาใดในอนาคต ดังนั้น จึงไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำเช่นกันว่าบริษัทจะมีความจำเป�นที่ต้อง
ใช้นโยบาย Swing Price มากน้อยเพียงใด
4 กองทุนหลักจะจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นและเกี่ย วเนื่องกับการดำเนินการของกองทุนหลัก รวมถึงค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและ
ที่ปรึกษาอื่น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสารหนังสือชี้ชวนฉบับป�จจุบันของกองทุนหลัก และเอกสารหนังสือชี้ชวนอื่นใด
ภายหลัง ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสารรายงานประจำป� และรายงานผลการดำเนินการรอบหกเดือน นอกจากนี้ กองทุน
หลักจะรับผิดชอบในบรรดาค่าใช้จ่ายนายหน้า ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการหรือผู้บริหารกองทุน
หลักบางท่านและค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket) ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานในหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กองทุนหลักจะไม่มีหน้าที่
ในการรับผิดชอบหรือจ่ายค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดที่เกี่ยวเนื่องกับการขายหรือตัวแทนการตลาดและกองทุนหลักจะไม่มีสิทธิที่จะได้รับค่าธรรมเนียม
ที่เกี่ยวเนื่องกับการขายหรือตัวแทนการตลาดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
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ข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก :
Bloomberg Ticker
MINEQID:LX

ISIN Code
LU1079480668

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน Manulife Global Fund - India Equity Fund (Class I2 - USD)

ข้อมูลการลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund - India Equity Fund (Class I2 - USD)

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

ที่มา : ข้อมูลจาก Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป�นป�จจุบันได้ที่
http://www.manulifeglobalfund.com/Fund-Information
“ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมี
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้”
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 ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน
o ชนิดสะสมมูลค่า (KWI INDIA-A)
ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นมากกว่าราคาที่ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุน และผู้ลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุนนั้น ผู้ลงทุนจะได้รับ “กำไรจากเงินลงทุนในหน่วยลงทุน (capital gain)”
o ชนิดจ่ายเงินป�นผล (KWI INDIA-D)
(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินป�นผล (Dividend) ไม่เกินป�ละ 12 ครั้ง
(2) การจ่ายเงินป�นผลของกองทุนรวมจะจ่ายจากกำไรสะสม และ/หรือกำไรสุทธิเมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสม และ/หรือมีกำไรสุทธิใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินป�นผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินป�นผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินป�นผลนั้น
นอกจากนี้ ผู้ลงทุนจะได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุน เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นมากกว่าราคาที่ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุน และ
ผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ลงทุนจะได้รับ“กำไรจากเงินลงทุนในหน่วยลงทุน (capital gain)”
 ลักษณะเหมาะสมที่เป�นทางเลือกสำหรับเงินลงทุน
กองทุนรวมนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป�นช่องทางในการกระจายการลงทุนของผู้ลงทุนไปยังต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการ
ลงทุนในประเทศไทยเพียงแห่งเดียว และเพื่อเพิ่มโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
ที่มีนโยบายเน้นการลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินเดีย จึงเหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนในส่วนที่
สามารถรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทตราสารแห่งทุนในต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนในระยะ
ยาวและยอมรับความผันผวนได้
 จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด
1,600 ล้านบาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการภายหลังจดทะเบียนทรัพย์สินเป�นกองทุนรวม และ/หรือวงเงิน
ลงทุนในต่างประเทศได้ โดยจะเป�นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจ
ตามกฎหมาย
 รอบระยะเวลาบัญชี
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : ทุกวันที่ 31 เดือนมีนาคม
 ป�จจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
1) ผลการดำเนินงานของกองทุน Manulife Global Fund - India Equity Fund (กองทุนหลัก)
2) ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน
3) ป�จจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายหรือกฎหมายในประเทศอินเดีย
4) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
 บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป�ดไว้แล้วได้
เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป�นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจำเป�นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเป�ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ
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(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เป�ดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป�นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น กองทุนจะต้องปฏิบัติให้เป�นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว
 บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทำการ
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป�นต้อง
ระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจำเป�นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(1) ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป�นธรรม และเหมาะสม
(3) มีเหตุจำเป�นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of
dealings) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน
ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of
dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป�นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) บริษัทจัดการอาจพิจารณาปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวจะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุน
มากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือกรณีที่คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใดมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุน
รวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(2) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติอเมริกันหรือ
ผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่
มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วน เป�นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ
หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์
หรือทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดังกล่าวตามข้อ 1) – 4)
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
สำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังที่กล่าวมาข้างต้น
 การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป�นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อ
รักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสัง่ ซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเป�ดได้เป�นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่
จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
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ช่องทางติดตาม NAV และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน
 ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จาก
 เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.kwiam.com หรือ
 LINE Official @KWIAM หรือ
 สอบถามได้ที่ โทร. 02-844-0123
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอื่นใดที่เหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดย
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
 ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด
เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-844-0123 โทรสาร : 02-129-5921 เว็บไซต์ : www.kwiam.com

ป�จจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน
กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยมีสัดส่วน
การลงทุนเฉลี่ยในรอบป�บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คือ “Manulife Global Fund - India Equity
Fund” (Share Class I2) (“กองทุนหลัก” หรือ “Master Fund”) ซึ่งเป�นกองทุนที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก โดยกองทุน
หลักมีนโยบายเน้นการลงทุนในตราสารทุน หรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ครอบคลุมในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมของ
เศรษฐกิจประเทศอินเดีย ซึ่งเป�นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินเดีย หรือตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ ทั้งนี้ มูลค่าหน่วย
ลงทุนของกองทุนอาจจะผันผวนได้ตลอดเวลาตามผลประกอบการของกองทุนหลักหรือทรัพย์สินที่ลงทุนและภาวะตลาด ณ ขณะนั้น และเกิด
ความเสี่ยงจากการลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการสามารถอธิบายลักษณะความเสีย่ ง แนวทางในการบริหารความเสี่ยงของกองทุน โดยสรุปได้ดังนี้
1. ความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะโดยรวมของตลาด (Market Risk) :
คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักเข้าไปลงทุนอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง เนื่องจากเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งเป�นความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ป�จจัยต่าง ๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา และจะพิจารณาการปรับ
สัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เงินสด และ/หรือตราสารหนี้ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ตามสภาวะตลาด
2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเดียว (Single Country Risk) :
คือ ความเสี่ยงที่กองทุนมีฐานะการลงทุน (exposure) อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว ซึ่งอาจทำ
ให้ความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนมีเพิ่มมากขึ้น
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ป�จจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา และคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพเพื่อให้สินทรัพย์ที่ลงทุนมีคุณภาพและมี
การกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวอาจไม่สามารถลดความเสี่ยงได้มากนัก เนื่องจากข้อจำกัดของ
นโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศใดประเทศหนึ่ง
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3. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country and Political Risk) :
คือ ความเสี่ยงในการลงทุนที่ขึ้นอยู่กับความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองของประเทศที่กองทุนนำเงินไปลงทุนหรือแสวงหา
ผลตอบแทน อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือ
สาเหตุอื่น ๆ จนทําให้ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ป�จจัยต่าง ๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่กองทุนไปลงทุนอย่าง
สม่ำเสมอ หรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและยังสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักได้ตามความเหมาะสม
ซึ่งจะเป�นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
4. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Rate Risk) :
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับเงิน
อีกสกุลหนึ่ง เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่ออกเป�นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับจาก
การลงทุนในต่างประเทศมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
โดยปกติกองทุนจะไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป�นอัตรา
แลกเปลี่ยน โดยจะใช้การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและการเงินมหภาคเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
5. ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มตี ัวแปรเป�นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน :
โดยปกติการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป�นอัตราแลกเปลี่ยนเป�นการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของ
ค่าเงิน ซึ่งกองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป�นไปตามที่กองทุน
คาดการณ์ไว้ และนอกจากนี้กองทุนยังมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
บริษัทจัดการอาจทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป�นอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) โดยบริษัท
จัดการจะทำการวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจและแนวโน้มอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนที่จะทำการ
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจมีความใกล้เคียงกับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากที่สุด และเพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลง
ไว้ของคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยกองทุนจะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ 3 อันดับแรก จากสถาบันจัดอันดับที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์หรือตราสาร (Liquidity Risk) :
เนื่องจากอาจจะมีหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนหลักลงทุนไว้บางตัวที่มีโอกาสที่จะเกิดภาวะขาดสภาพคล่องได้ การขาดสภาพคล่อง
นั้นก็คือ การซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น ๆ มีปริมาณไม่มาก หรือในบางช่วงอาจจะขายหลักทรัพย์หรือตราสารนั้นไม่ได้ หรือได้ใน
ราคาที่ไม่เหมาะสม
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
บริษัทจัดการได้มีการคัดเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่มีสภาพคล่องสูง โดยสามารถทำการซื้อขายได้ทุกวันทำการ
ซึ่งจะช่วยให้กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการรองรับการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนภายในประเทศ
7. ความเสี่ยงของการนำเงินออกจากประเทศที่ลงทุน (Repatriation Risk) :
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการของทางการในประเทศเมื่อเกิด
ภาวะวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้าประเทศได้ หรือสาเหตุอื่นใดอันทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตาม
กำหนด หรืออาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลา
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
กองทุนจะพิจารณาลงทุนเฉพาะตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) เท่านั้น ทำให้ความเสี่ยงด้าน
นี้อยู่ในระดับต่ำ รวมทั้งบริษัทจัดการจะติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านนโยบายทางการเงินและข้อกฎหมายประเทศที่กองทุน
ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
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8. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ (Credit Risk) :
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ประสบป�ญหาทางการเงินจนไม่สามารถชำระเงินต้น และ/หรือ
ดอกเบี้ยตามที่ตกลงไว้ หรืออาจจะชำระไม่ได้ครบตามจำนวนที่ได้ตกลงไว้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
บริษัทจัดการมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารที่จะลงทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยจะมีการ
กำหนดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำของตราสารที่สามารถลงทุนได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งมีนโยบายการ
ลงทุนในตราสารหนี้อย่างเคร่งครัด เช่นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยใช้กับชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้
ชนิดหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินป�นผล

ชื่อย่อ
KWI INDIA-A
KWI INDIA-D

1. เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป�นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
 ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป�นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เป�ดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และ/หรือระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกและ/
หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด
ข้อสงวนสิทธิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่
กำหนดในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และ/หรือปรับเพิ่มระยะเวลา
การถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ Liquidity
Fee ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเป�ดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่เรียกเก็บ Liquidity Fee ในวันทำการใดที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทำธุรกรรมการลงทุน
ที่เข้าหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ
กองทุนรวม หรือความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มี
ระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทาง
ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Liquidity Fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
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2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกำหนด ซึ่งพิจารณาจากป�จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้
ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากป�จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถ
ดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม
การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุนแต่อย่างใด
 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้กองทุนดำเนินการใช้ Liquidity Fee หรือเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่น
ตามที่มีระบุไว้ในโครงการ เพียงหนึ่งเครื่องมือหรือหลายเครื่องมือพร้อมกันแทนได้ เพื่อให้มีผลลัพธ์สอดคล้องกับการใช้เครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง (underlying fund) ที่กองทุนเข้าไปลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท
จัดการและเป�นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing/ Partial swing pricing
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา Swing Factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. Swing Factor มีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการอาจ
พิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากป�จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่
สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจ
พิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากป�จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่
สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ ADLs แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความ
เสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เรียกเก็บจริง ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้
ในโครงการ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป�นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้
เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลง
การดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น
แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการ
ซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
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3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนวิธีปฏิบัติเป�นแบบ Full swing pricing หรือ Partial swing pricing ได้ใน
อนาคตขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการและความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์หรือในแต่ละช่วงเวลา โดยมีหลักการใน
การพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ Partial Swing Pricing จะเป�นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า Swing Threshold ที่บริษัท
จัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป�นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้กองทุนดำเนินการใช้ Swing Pricing หรือเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่น
ตามที่มีระบุไว้ในโครงการ เพียงหนึ่งเครื่องมือหรือหลายเครื่องมือพร้อมกันแทนได้ เพื่อให้มีผลลัพธ์สอดคล้องกับการใช้เครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง (underlying fund) ที่กองทุนเข้าไปลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท
จัดการและเป�นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
 ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด
โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น
ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงป�จจัยที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้
ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากป�จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถ
ดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัท
จัดการจะคำนึงถึงป�จจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่
และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากป�จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลา
และเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
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4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความ
เสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้า (switch in) หรือขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) เพียงฝ��งใดฝ��งหนึ่งที่
เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บADLs ที่
แตกต่ า งกั น ได้ และขอสงวนสิ ท ธิ ท ี ่ จ ะมี ข ้ อ กำหนดเพิ ่ ม เติ ม ในการเรี ย กเก็ บ เฉพาะรายที ่ ท ำรายการซื ้ อ หน่ ว ยลงทุ น
(subscription) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หรือขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออก (switch out) ในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ ADLs โดยบริษัทจัดการจะเป�ดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป�นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้
เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ
ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อ
หน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียก
เก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง
อื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบาย
และแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป�นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดย
ที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป�นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการจะกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
(2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนให้แก่กองทุนแต่อย่างใด
 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
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รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้กองทุนดำเนินการใช้ ADLs หรือเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้
ในโครงการ เพียงหนึ่งเครื่องมือหรือหลายเครือ่ งมือพร้อมกันแทนได้ เพื่อให้มีผลลัพธ์สอดคล้องกับการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องของกองทุนปลายทาง (underlying fund) ที่กองทุนเข้าไปลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ และเป�นไป
ตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
2. การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
 ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :
กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 50,000,000.00 บาท
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป�นเวลา : 5 วันทำการ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Notice Period ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่จะขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเกินกว่าระดับปริมาณที่กำหนดไว้จะต้องแจ้งความประสงค์
ล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนวันที่ต้องการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก โดยพิจารณาตามเงื่อนไขในกรณี
ใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในวันทำการก่อนหน้า
1. น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท

มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน
และ/หรือ สับเปลี่ยนออก*
มากกว่า 50 ล้านบาท

ระยะเวลาที่ผู้ลงทุนต้อง
แจ้งล่วงหน้าก่อนวันทำรายการ
ไม่เกิน 5 วันทำการ

มากกว่า 10% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
ไม่เกิน 5 วันทำการ
กองทุนในวันทำการก่อนหน้า
หมายเหตุ: *มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือสับเปลี่ยนออก คำนวณจากยอดรวมมูลค่าขายคืนและ/หรือสับเปลี่ยน
ออกของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายผ่านทุกช่องทางในวันทำการใด ๆ
3. บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
2. ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป

ข้อสงวนสิทธิ
1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคำสั่งที่
ได้จาก Notice Period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่
Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมือ
อื่น ๆ (ถ้ามี)
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน
Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ Notice Period
โดยบริษัทจัดการจะเป�ดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่
เหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง
อื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบาย
และแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ Notice Period ในวันทำการนั้น
กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
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การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งพิจารณาจากป�จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้
ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากป�จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการ
ได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้กองทุนดำเนินการใช้ Notice period หรือเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่น
ตามที่มีระบุไว้ในโครงการ เพียงหนึ่งเครื่องมือหรือหลายเครื่องมือพร้อมกันแทนได้ เพื่อให้มีผลลัพธ์สอดคล้องกับการใช้เครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง (underlying fund) ที่กองทุนเข้าไปลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท
จัดการ และเป�นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 15 วันทำการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ขั้นตํ่า ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามรายละเอียด
วิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 15 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัท
จัดการกำหนด
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
4. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata
basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั้นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
6. คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลัง
ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
7. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
8. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
9. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง
อื่นได้
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ข้อสงวนสิทธิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ตํ่า
กว่า Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป�นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป�นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่
สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้ Redemption Gate ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบอย่าง
มีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพ
คล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาป�จจัยเพียงอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือหลายป�จจัยร่วมกัน ดังต่อไปนี้
(1) ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนผิดปกติ
(2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ
(3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของ
กองทุนรวม
(4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ
(5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้
(6) ป�จจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนเกิด
สถานการณ์ที่ไม่ปกติ
 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้กองทุนดำเนินการใช้ Redemption Gate หรือเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง
อื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการ เพียงหนึ่งเครื่องมือหรือหลายเครื่องมือพร้อมกันแทนได้ เพื่อให้มีผลลัพธ์สอดคล้องกับการใช้เครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง (underlying fund) ที่กองทุนเข้าไปลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท
จัดการ และเป�นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
 การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension
of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทำการ
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริต
และสมเหตุสมผลว่า จำเป�นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
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คำเตือนและข้อแนะนำ
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป�นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของ
ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมหรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
 กองทุนรวมเป�นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพัน
ในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย
อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด
 ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เคดับบลิวไอ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เคดับบลิวไอ จำกัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้
ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการหรือสำนักงาน ก.ล.ต.
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเป�ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับ และดูแลการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของพนักงานได้
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือโดยผ่ าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ www.kwiam.com และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
 เนื่องจากกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงของกลุ่ม
ประเทศที่กองทุนไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรือข้อจำกัดอื่น ๆ เกี่ยวกับการลงทุนซึ่งอาจส่งผลต่อราคา
หลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้
 โดยปกติกองทุน Manulife Global Fund - India Equity Fund (กองทุนหลัก) และกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
(กองทุนไทย) จะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินจากการที่กองทุนไทยนำเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ของกองทุนหลัก และกองทุนหลักนำเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ไปลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป�นสกุลเงินรูป�อินเดีย และ/หรือสกุลเงินอื่น ๆ ที่กองทุนเข้าลงทุน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงิน
ต้นคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ ในอนาคตกองทุนไทยหรือกองทุนหลัก อาจใช้เครื่องมือป้องกัน
ความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทน
ของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้
 กองทุ น Manulife Global Fund - India Equity Fund (กองทุ นหลั ก) อาจพิ จารณาลงทุ นในสั ญญาซื ้ อขายล่ วงหน้ า (Derivatives)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) ในบางขณะโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดย
พิจารณาจากสภาวะตลาดและสภาวะทางเศรษฐกิจในขณะนั้น รวมถึงป�จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มราคาหลักทรัพย์ ทิศทางอัตรา
ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เป�นต้น ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) อาจหมายถึง การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิ
(Warrant) และ/หรือ การทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาออปชั่น และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ด เป�นต้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทุน
เป�นสำคัญ โดยเฉพาะเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน เช่น ในบางขณะผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) และปรับลดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ของพอร์ตฟอลิโอ ซึ่งทำให้ความเสี่ยงของกองทุนหลักลดลง แม้ว่า
โดยทั่วไปการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) มักจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทุน อย่างไรก็ตาม อาจมีความเสี่ยงในด้านอื่น
เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน เช่น ความเสี่ยงด้านความผันผวนของตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระหนี้ (Credit Risk) เป�นต้น ดังนั้น กองทุนนี้จึงอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนโดยทั่วไป ซึ่งเหมาะสำหรับ
ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
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 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ เป�นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป�น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า และ
ชนิดจ่ายเงินป�นผล ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี้ได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด
 การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ทำให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน
ทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
 มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้โดยบริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนแต่ละชนิด
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้
เอฟไอเอฟ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการลงทุนได้
 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
 ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนีใ้ นรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) ได้ โดยผู้ลงทุนควรติดต่อบริษัทประกัน
ชีวิตที่เกี่ยวข้อง และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป�นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล
และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “นโยบายการลงทุน” “ประเภทหลักทรัพย์ที่จะลงทุน” “อัตราส่วนการลงทุน” “ความเสี่ยงในการลงทุนของ
กองทุนรวม” และ “คำเตือน/ข้อแนะนำ” ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการโดยละเอียด
และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
 บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติอเมริกันหรือ
ผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มี
หนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรื อผู้ ถื อ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษั ทหรื อ
ห้างหุ้นส่วน เป�นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือ
ชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือ
ทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว
ตามข้อ 1) – 4)
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับ
ผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังที่กล่าวมาข้างต้น

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน
 เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ
o กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่เป�นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมี
ผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
ผู้ถือหน่วยสามารถสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ www.kwiam.com
 วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน
o ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องทำตามขั้นตอนการโอนหน่วยลงทุนและชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริษัท
จัดการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด
o บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุน
ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ

21

(1) พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติอเมริกันหรือ ผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา
(2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป�นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
(3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
(4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุน
ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
(5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ (1) - (4)
 การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้ง
แรก และทุกครั้งที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เมื่อรายการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนสมบูรณ์ เพื่อเป�นการยืนยันจำนวนหน่วย
ลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
(ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล์ (email) หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนเป�นผู้มอบให้ ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจาก
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
 ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัท
จัดการในหลักทรัพย์ของบริษัทใด ๆ ที่กองทุนรวมลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.kwiam.com
 ช่องทางและวิธกี ารร้องเรียนของผู้ลงทุน
ท่านสามารถนำส่งข้อร้องเรียนได้ที่
(1) บุคคลที่เป�นผู้ขายหน่วยลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่เป�น
ผู้ขายหน่วยลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบได้จากเว็บไซต์ www.sec.or.th
(2) ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ (Compliance Department) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด
โทรศัพท์ 02-844-0123 กด 2 ตามลำดับ
(3) สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Center) โทรศัพท์ 1207
 นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว
กองทุนรวมไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
 ภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป�นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป�น
ภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
 สิทธิที่แตกต่างระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนกับผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนนี้
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังนี้
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
2. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป�นหลักประกัน
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3. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน
หลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิตโดยบริษัทประกันชีวิตจะเป�นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วน
ของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป�นตัวแทน
ในการรวบรวมและนำส่งคำสั่งซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เป�ดเผยชื่อที่แท้จริงของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป�นต้น
5. สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
6. สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
7. สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกัน
ชีวิตนั้น
8. สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของตัวแทนขาย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
9. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบ
คำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
10. สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น
การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป�นต้น
11. สิ ท ธิ ใ นการได้ ร ั บ ทราบข้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ ผลตอบแทนที ่ ต ั ว แทนขาย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป�นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ
 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
ลำดับ
รายชื่อ
1. นายแอนโทนิโอ เฮง ตัท ชาน
2. นายจีชู หลิว
3. นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ตำแหน่ง

 รายชื่อกรรมการอิสระ
- ไม่มี  รายชื่อผู้บริหารของบริษัท
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อ
นายแอนโทนิโอ เฮง ตัท ชาน
นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์
นายจีชู หลิว
นางสาวชัชฎดา เอกะหิตานนท์
นางวรารี นนท์นาภา

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กรรมการผู้จดั การ ประธานเจ้าหน้าที่จัดการลงทุน
ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและพัฒนาธุรกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความสัมพันธ์และช่องทางจัดจำหน่าย
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 จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
มีจำนวน 16 กองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565)
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท
3,959,996,241.79 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565)
 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
ลำดับ
1.
2.
3.
4.

รายชื่อ
นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์
นางสาวภัทรวรรณ ตริตานิภากุล
นายวงศกร เหมพันธ์
นางสาวชนาวรรณ กฤตวิทย์

 รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ลำดับ
รายชื่อ

ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้จัดการกองทุนฝ่ายตราสารทุน
ผู้จัดการกองทุน
ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ต่างประเทศ
ประวัติการศึกษา

1.

นางสาวภัทรวรรณ ตริตานิภากุล - ปริญญาโท การเงิน (MIF)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับสอง)

2.

นายวงศกร เหมพันธ์

- ปริญญาโท การเงิน (MIF)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน
มีประสบการณ์ในธุรกิจการจัดการกองทุนเกือบ
10 ป� โดยลำดับตั้งแต่ป�จจุบันไปถึงอดีต ดังนี้
1. ผู้จัดการกองทุน บลจ. เคดับบลิวไอ
2. ผู้จัดการกองทุน บลจ. เอ็กซ์สปริง จำกัด
3. ผู้จัดการกองทุน บล. กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
4. ผู้จัดการกองทุน บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
มี ประสบการณ์ ในธุ รกิ จการเงิ นและการลงทุ น
มากว่า 5 ป� โดยลำดับตั้งแต่ป�จจุบันไปถึงอดีต ดังนี้
1. ผู้จัดการกองทุน บลจ. เคดับบลิวไอ
2. นักวิเคราะห์การลงทุน บลจ. เคดับบลิวไอ
3. นักวิเคราะห์การลงทุน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
4. นักวิเคราะห์การลงทุน บจ.มัลติแอม (2010)

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ
บริหารกองทุน
ตราสารทุน

บริหารกองทุน
ตราสารทุน

 รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
รายชื่อ
 ธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (ลูกค้า Precious)
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟ�ลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟ�นันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ

โทรศัพท์/ Email
02-111-1111
02-663-6000
02-305-9000
02-638-5500
02-658-8888
02-635-1718
02-658-9500
02-648-1111
02-659-7000
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รายชื่อ
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (บลน.)
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟ�นโนมีนา จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์เมจิก จำกัด (เฉพาะซื้อขายออนไลน์เท่านั้น)
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จำกัด

โทรศัพท์/ Email
02-846-8689
02-618-1111
02-658-6300
02-680-1000
02-862-9999
02-949-1999
02-633-6000 กด 5
02-659-8000, 02-659-8222
02-430-6543
02-095-8999
02-351-1800
02-508-1567
https://dime.co.th/
02-680-5033-4
02-660-6677
02-026-5100
02-861-5508
02-026-6222
https://www.treasurist.com
02-114-6612

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลัง
 รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-296-5809, 02-296-4864 โทรสาร 02-283-1298
เว็บไซต์ : www.krungsri.com
 รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-296-2625, 02-296-3582
นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
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 รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวม
นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ หรือ นางสาวชื่นตา ชมเมิน หรือ
นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา หรือ นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ หรือ นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์
บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
เลขที่ 503/31 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 18 (A)
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02-642-6172-4 โทรสาร 02-642-6253

ข้อมูลอื่น ๆ
 ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุน
เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน ได้แก่ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%) : 100 ในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบเป�นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบาย
การลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเป�ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบาย
เกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
 วิธีการซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน


การสั่งซื้อหน่วยลงทุน
 (ท่านสามารถอ่านรายละเอียดการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้ใน ภาคผนวก 1 : การเสนอขายหน่วยลงทุน)
o วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน และเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับ “หนังสือชี้ชวน” “ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” “แบบคำขอเป�ดบัญชี
กองทุน” และ/หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลา
ทำการ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการอาจ
แจ้งเพิ่มเติมในอนาคต
o วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่มีบัญชีกองทุน
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องดำเนินการเป�ดบัญชีกองทุน พร้อมกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในครั้งแรกกับบริษัทจัดการและ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อน โดยจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ และลงลายมือชื่อใน “แบบคำขอเป�ดบัญชี
กองทุน” “แบบสอบถามข้อมูลพิสูจน์ทราบผู้ลงทุนและแบบการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผู้ซื้อหน่วย
ลงทุน” “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” และใบคำขอใช้บริการอื่น ๆ ของกองทุน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารอื่นใด พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
การขอเป�ดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน
สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนแล้ว
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดใน “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” และเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการและ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด (ถ้ามี) พร้อมทั้งระบุชนิดหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน พร้อม
ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวน โดยเป�นจำนวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อที่กำหนดไว้ตามชนิดหน่วยลงทุน และ
นำส่ ง เอกสารหลั ก ฐานได้ ท ี ่ บริ ษ ัท จั ดการหรือ ผู ้ส นั บสนุ น การขายหรื อ รั บ ซื ้ อ คื นหน่ ว ยลงทุ น หรื อ ทางโทรสาร หรื อ ทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล์ (email) หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม
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o

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องลงทุนเป�นจำนวนเงินขั้นต่ำ ดังนี้
ทั้งสองชนิดหน่วยลงทุน
สำหรับการลงทุนครั้งแรก
อัตราตามโครงการ
10,000 บาท
ป�จจุบัน
1,000 บาท

สำหรับการลงทุนครั้งถัดไป
ไม่กำหนด
ไม่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลดมูลค่าขั้นต่ำข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการไว้ ณ ที่ทำการ
ของบริษัทจัดการหรือสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
o

o

ราคาของหน่วยลงทุนและจำนวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับเมื่อมีการสั่งซื้อ
ราคาขายหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณ

=

จำนวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับ

=

มู ล ค่าหน่วยลงทุ นใช้เพื่อ คำนวณราคาขาย บวกด้ วย ค่ า ธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน
จำนวนเงินที่ลงทุน หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำรายการ
ขายหน่วยลงทุน

ช่องทางในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 อินเตอร์เน็ต (internet)
 ไปรษณีย์
 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน
 หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด
(KWI Savings Plan)
เพิ่มเติมในอนาคต
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือสั่งซื้อ
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามที่กำหนดข้างต้นได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
ขั้นตอนวิธีการขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกำหนด หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการ
ประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต
ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนได้โดยคลิก ที่นี่

o

วันและเวลาในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถติดต่อได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือด้วยวิธีการอืน่ ใด
ตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะเป�ดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.
วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทำการของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือวันทำการของ
ตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน และ/หรือวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือชำระราคาหลักทรัพย์ของกองทุน
ต่างประเทศ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และสงวนสิทธิที่จะ
กำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

o

วิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ผู้สั่งซื้อสามารถชำระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป�นเงินสด เงินโอน เช็ค หรือดราฟต์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ (ขึ้นอยู่ที่
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด) โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวต้องลงวันที่สั่งซื้อ และขีด
คร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม โดยเข้าบัญชีดังต่อไปนี้
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“บัญชีซื้อหน่วยลงทุน บลจ. คิง ไว (เอเชีย)”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อธนาคาร
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
บมจ.ธนาคารทิสโก้

ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน

สาขา
สยามสแควร์
สยามสแควร์
สยามสแควร์
สยามสแควร์
สำนักงานใหญ่
ถนนศรีอยุธยา
อโศก
สำนักงานใหญ่

เลขที่บัญชี
152-3-11758-6
038-3-08297-5
026-1-10268-4
123-0-04006-9
001-1-54916-9
013-6-11359-1
1000004427
0001-114-005056-7

ประเภทบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

กระแสรายวัน

กรุงเทพมหานคร

0-800516-331

หรือ “SUB AFTER IPO for King Wai Asset Management (Asia)”
ชื่อธนาคาร
ธนาคารซิตี้แบงก์

หรือบัญชีเงินฝากอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป�นบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการและ
จะแสดงข้อมูลที่เป�นป�จจุบันในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารให้ใช้บริการคำสั่งหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ สามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
โดยวิธีสั่งหักบัญชีเงินฝากได้ โดยธนาคารที่ให้บริการได้แก่
• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
และ/หรือธนาคารอื่นตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.kwiam.com)
o

การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนของกองทุน
ท่านสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนของกองทุนได้ (เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (KWI-INDIA-A) ทั้งนี้ การซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควร
ศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของกรมธรรม์ได้ที่บริษัทประกันชีวิตซึ่งเป�นตัวแทนขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี)

o

การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link)
คือ การที่ผู้ลงทุนขอทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะนำเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
ไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผู้ลงทุนเลือกจากรายชื่อกองทุนรวมที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ โดยสัดส่วนของเงินค่าเบี้ยประกัน
ชีวิตที่จะนำไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป�นเท่าใดขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ทั้งนี้ เงินค่าเบี้ยประกัน
ชีวิตที่นำไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลาตามผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุน
เลือกไว้ อนึ่ง ผลการดำเนินการจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซือ้ หน่วยลงทุนของ
กองทุนนี้เพียงอย่างเดียว อันเนื่องมาจากการคิดค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน
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การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 (ท่านสามารถอ่านรายละเอียดการรับซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้ใน ภาคผนวก 2 : การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน)
o ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนขั้นต่ำ ดังนี้ (ทั้งสองชนิดหน่วยลงทุน)
มูลค่า/จำนวนหน่วยในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ



ขั้นต่ำที่กำหนด
ไม่กำหนด
ไม่กำหนด
ไม่กำหนด
ไม่กำหนด

o

วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น. โดยกรอก
รายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ส่งมายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือด้วยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด สำหรับกรณีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา
15.30 น. ให้ถือว่าเป�นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายถัดไป
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และสงวนสิทธิที่จะ
กำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

o

ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะไม่นับรวม
วันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และ
ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

 (ท่านสามารถอ่านรายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้ใน ภาคผนวก 3 : การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน)
o

วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ท่านสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น. โดยกรอกรายละเอียด
ในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/
หรือด้วยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด

o

ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
โดยปกติกองทุนไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก แต่มีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม ดังนี้
(1) กรณีกองทุนนี้เป�นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำรายการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออกของกองทุนต้นทาง เป�นตัวคำนวณในการจัดสรรลดหน่วยลงทุนที่มีอยู่
(2) กรณีกองทุนนี้เป�นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำรายการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้าของกองทุนปลายทาง เป�นตัวคำนวณในการจัดสรรเพิ่มหน่วยลงทุนที่มีอยู่
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) กรณีที่เป�นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี้

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุน
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
1. ตราสารภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก
3. หน่วย CIS

อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV)
ไม่จำกัดอัตราส่วน

ไม่จำกัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่เกิน 10% (กรณีเป�นหน่วย CIS
ต่างประเทศจะลงทุนโดยเฉลี่ยรอบป�
บัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV)
4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รบั ฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป�น
ดังนี้
การลงทุ นในต่ างประเทศหรื อผู ้ ม ี ภาระ
ผู กพั นมี ภ ู ม ิ ลำเนาอยู ่ ต ่ างประเทศโดย
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
เลือกใช้ credit rating แบบ national scale)
4.2 เป�นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป�นประกัน
5. ตราสารที่มลี ักษณะครบถ้วนดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูง
กว่า
5.1 เป�นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศทีไ่ ด้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
(1) 10% หรือ
(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน
5.2 เป�นตราสารทีม่ ีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
benchmark + 5%
5.2.1 ผู้ออกเป�นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเป�ดเผยข้อมูลเป�นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป�นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้องเป�นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิ ช ย์ บริ ษ ั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษ ั ท เครดิ ต ฟองซิ เ อร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป�นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้น
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
6. ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.1.1 เป�นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นใน (1) 10% หรือ
ต่างประเทศหรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินใน
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
benchmark + 5%
ประเทศไทย)

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
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ประเภททรัพย์สิน
6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.1.3 เป�นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.1.3.1 ผู้ออกเป�นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
6.1.3.2 ผู้ออกมีการเป�ดเผยข้อมูลเป�นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.1.3.3 ในกรณีที่เป�นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน
นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป�นบุคคลดังนี้
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1-5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป�นสมาชิก
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.1.3.3.1-6.1.3.3.2
6.1.4 ในกรณีที่เป�นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน
ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.2.1 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)
6.2.2 OTC derivatives (Derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives)
7. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)

อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป�นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสาร หรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV)
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุม่ กิจการ (group limit)*
1. การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป�นคู่สญ
ั ญา ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 10%
*หมายเหตุ : ในกรณีเป�นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติ
บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป�นผู้ออก ผู้สั่ง
จ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ

อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV)
รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบป�บัญชี
เว้นแต่เป�นกองทุนรวมที่มีอายุโครงการ
น้ อ ยกว่ า 1 ป� ให้ เ ฉลี ่ ย ตามรอบอายุ
กองทุน
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2.

3.
4.
5.
6.

7.

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV)
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ
securities lending หรือ derivatives)
ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือ
มีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
2.3.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมป�ด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E P/N เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือ
มีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
ไม่เกิน 25%
ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities lending)
ไม่เกิน 25%
หน่วย CIS ในประเทศ
ทุกกองทุนรวมกันไม่เกิน 20%
total SIP ซึ่งได้แก่
รวมกันไม่เกิน 15%
6.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)
6.2 ตราสารหนี้ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสาร และ/หรือผู้ออกตราสารต่ำกว่าอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (unrated)
Derivatives ดังนี้
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
hedging limit: การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง

**หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit
ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV)

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
1. ตราสารหนี้ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้ าครัฐไทย หรือ
ตราสารหนีภ้ าครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)* ของผู้ออกตราสารรายนั้น
ตามที่เป�ดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตรา
สารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏใน
งบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทาง
การเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป�นข้อมูลที่มี
การเผยแพร่เป�นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เป�ดเผย
ไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป�นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณี
ที ่ ผ ู ้ ออกตราสารได้ ม ี การยื ่ นแบบ filing ในลั กษณะเป� นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป�นรายโครงการ
1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป�นตราสารที่ออกใหม่และมี credit
rating อยู ่ ใ นระดั บ ต่ ำ กว่ า investment grade หรื อ ไม่ ม ี credit rating ให้ บลจ.
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ประเภททรัพย์สิน

2. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV)
ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป�นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสาร
ได้ ม ี ก ารยื ่ น แบบ filing ในลั ก ษณะเป� น โครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป�นรายโครงการ
อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป�นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) บริษัทหลักทรัพย์
(10) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป�นสมาชิก
(11) สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม (1) – (9)
หมายเหตุ :
* หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตรา
สารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญ ชีนั ้น โดยเป�นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป�นที่ยอมรับในระดับสากล
เ ช ่ น International Financial Reporting Standards (IFRS) หร ื อ United States
Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป�นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่
ออกหน่วยนั้น
อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ป�
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป�นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุน
ของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถอื หน่วยลงทุน (1)
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ชนิดสะสมมูลค่า : KWI INDIA-A)
ร้อยละต่อป�ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รายการที่เรียกเก็บ
อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
%ต่อป�ของ NAV
ป� 2564
ป� 2563
ป� 2562
2.0619
2.9336
2.7541
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ
1.8725
1.8722
1.8678
1.8725
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
0.0642*
0.1255
1.0018
0.8174
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
0.1070
0.0642
0.0640
0.0642
• ค่าที่ปรึกษาการลงทุน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
• ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
• ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
1.0700
- ช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
0.0013
0.1040
0.2985
0.2613
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้
0.0916
0.2813
0.2317
• ค่าตรวจสอบบัญชี
ตามที่จ่ายจริง
0.0041
• ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ / ประกาศ NAV
ตามที่จ่ายจริง
0.0016
0.0005
• ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ รายงานประจำป� รายงาน 6 เดือน ฯลฯ
ตามที่จ่ายจริง
0.0120
0.0108
0.0156
• ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร
ตามที่จ่ายจริง
0.0004
0.0048
0.0094
• ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ตามที่จ่ายจริง
(2)

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด (3)
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Costs)

6.4200

2.1659

3.2321

3.0167

ตามที่จ่ายจริง

-

-

-

*ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในอัตรา 0.0642% เป�นอัตราตามโครงการที่กองทุนมีการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 64 เป�นต้นไป
โดยค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เรียกเก็บจริงย้อนหลังตั้งแต่ป� 2562-2563 เป�นค่าธรรมเนียมก่อนหน้าซึ่งเรียกเก็บอยู่ในระหว่างอัตราไม่เกิน 0.1070% 1.0700% ตามมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตั้งแต่ 30 - 300 ล้านบาท ส่วนค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เรียกเก็บจริงของป� 2564 ที่ 0.1255% เป�นอัตรา
ตามจริงที่เรียกเก็บก่อนหน้าบวกอัตราใหม่ภายในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ 1 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ข้างต้น จะไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศทั้งในรูปแบบค่าธรรมเนียมรายป� และค่าธรรมเนียมการ
ปฏิบัติงานในธุรกรรมตามคำสั่งของบริษัทจัดการ (Transaction Fees) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการงานผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ
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 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ชนิดจ่ายเงินป�นผล : KWI INDIA-D)
ร้อยละต่อป�ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รายการที่เรียกเก็บ
อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
%ต่อป�ของ NAV
ป� 2564
ป� 2563
ป� 2562
2.0619
2.9336
2.7541
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ
1.8725
1.8722
1.8678
1.8725
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
0.0642*
0.1255
1.0018
0.8174
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
0.1070
0.0642
0.0640
0.0642
• ค่าที่ปรึกษาการลงทุน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
• ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
• ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
1.0700
- ช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
0.0013
0.1253
0.2985
0.2613
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้
0.0916
0.2813
0.2317
• ค่าตรวจสอบบัญชี
ตามที่จ่ายจริง
0.0041
• ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ / ประกาศ NAV
ตามที่จ่ายจริง
0.0213
0.0016
0.0005
• ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินป�นผล
ตามที่จ่ายจริง
0.0120
0.0108
0.0156
• ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร
ตามที่จ่ายจริง
0.0004
0.0048
0.0094
• ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ตามที่จ่ายจริง
(2)

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด (3)
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Costs)

6.4200

2.1872

3.2321

3.0167

ตามที่จ่ายจริง

-

-

-

*ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในอัตรา 0.0642% เป�นอัตราตามโครงการที่กองทุนมีการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 64 เป�นต้นไป โดย
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เรียกเก็บจริงย้อนหลังตั้งแต่ป� 2562-2563 เป�นค่าธรรมเนียมก่อนหน้าซึ่งเรียกเก็บอยู่ในระหว่างอัตราไม่เกิน 0.1070% 1.0700% ตามมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตั้งแต่ 30 - 300 ล้านบาท ส่วนค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เรียกเก็บจริงของป� 2564 ที่ 0.1255% เป�นอัตรา
ตามจริงที่เรียกเก็บก่อนหน้าบวกอัตราใหม่ภายในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ 1 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ข้างต้น จะไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศทั้งในรูปแบบค่าธรรมเนียมรายป� และค่าธรรมเนียมการ
ปฏิบัติงานในธุรกรรมตามคำสั่งของบริษัทจัดการ (Transaction Fees) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการงานผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ
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 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ทั้ง 2 ชนิดหน่วยลงทุน)
ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายการที่เรียกเก็บ (2)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
- กรณีซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว (4)
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินป�นผล
- กรณีซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
(Unit-Link)
• ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- กรณีซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินป�นผล
- กรณีซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
(Unit-Link)
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (4)
• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

อัตราตาม
โครงการ

เรียกเก็บจริง
ป� 2564

เรียกเก็บจริง
ป� 2563

เรียกเก็บจริง
ป� 2562

ไม่เกิน 1.50%
ไม่เกิน 1.50%

ไม่เกิน 1.50%
ไม่เกิน 1.50%

ไม่เกิน 1.50%
ไม่เกิน 1.50%

ไม่เกิน 1.50%
ไม่เกิน 1.50%

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

•

•

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก

•

ค่าธรรมเนียมกรณีทผี่ ู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้
นายทะเบียนดำเนินการใด ๆ ให้กรณีพิเศษ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่เกิน 200 บาท ไม่เกิน 200 บาท ไม่เกิน 200 บาท ไม่เกิน 200 บาท
ต่อรายการ
ต่อรายการ
ต่อรายการ
ต่อรายการ
ตามที่ธนาคาร
ตามที่ธนาคาร
ตามที่ธนาคาร
ตามที่ธนาคาร
พาณิชย์เรียกเก็บ พาณิชย์เรียกเก็บ พาณิชย์เรียกเก็บ พาณิชย์เรียกเก็บ
ตามที่บริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียน หรือนายทะเบียน หรือนายทะเบียน หรือนายทะเบียน
เรียกเก็บ
เรียกเก็บ
เรียกเก็บ
เรียกเก็บ

หมายเหตุ :
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ โดยอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ป�
(2) เป�นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
(3) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมการขายขาเข้า (ถ้ามี) ของกองทุน ในกรณีที่
เป�นการสับเปลี่ยนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุน) ภายในกองทุนเดียวกัน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
ของรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
-ไม่มี หมายเหตุ : กรณีกองทุน Feeder Fund บริษัทจัดการจะซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักสอดคล้องกับการซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ของผู้ลงทุน
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
ชื่อหลักทรัพย์
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหน่วยลงทุน
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
Manulife Global Fund-India Equity Fund (Class I2)
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สินทรัพย์อื่น และหนีส้ ินอืน่
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินอื่น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ

จำนวนหน่วย
(พันหน่วย)

748.42

มูลค่าตามราคาตลาด
(พันบาท)

ร้อยละของ
NAV

50,131.63

94.72

2,928.75

5.53

21.87
155.30
52,926.95

0.04
0.29
100.00
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ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามป�ปฏิทนิ
KWI INDIA-A
KWI INDIA-D
Benchmark

50.00%

% ต่อปี ของ NAV

40.00%

30.93% 30.93%

30.00%

35.68%

20.00%

18.21%
12.40% 12.48%

10.00%

0.34%

0.00%

-0.73% -0.77%-0.33%

-2.06% -0.31% -0.32%
-10.00% -4.13% -4.13%

-20.00%

41.32%
36.01% 35.88%

2558

2559

-9.56% -9.61% -7.25%

2560

2561

2562

2563

2564

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานย้อนหลังของป� 2558 เริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนถึงวันทำการสุดท้ายของป�ปฏิทิน

31/03/2565
KWI INDIA-A
KWI INDIA-D
ชื่อกองทุน /
เกณฑ์มาตรฐาน
KWI INDIA-A
Standard Deviation ของ
กองทุน
KWI INDIA-D
Standard Deviation ของ
กองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน*
Standard Deviation
ของเกณฑ์มาตรฐาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)
40,088,592.05
12,838,355.28
ตั้งแต่
ต้นป�
-5.26

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
16.2676
9.3852

%ตามช่วงเวลา

%ต่อป�

3 เดือน

6 เดือน

1 ป�

3 ป�

5 ป�

10 ป�

-5.26

-8.23

14.87

11.72

8.72

N/A

ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(9 เม.ย. 58)
7.23

26.98

26.98

22.40

18.92

22.14

18.95

N/A

18.15

-5.29

-5.29

-8.28

14.76

11.68

8.68

N/A

7.20

26.98

26.98

22.41

18.93

22.14

18.96

N/A

18.15

-6.24

-6.24

-7.89

17.58

14.90

11.65

N/A

9.89

24.68

24.68

21.37

18.27

22.62

19.51

N/A

18.71

Maximum Drawdown^
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริง 5 ป�

KWI INDIA-A

KWI INDIA-D

-37.87%

-37.92%

^แสดงผลขาดทุนสะสมสูงสุดที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนย้อนหลัง

ที่มา : Morningstar
หมายเหตุ : การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ป� ห้ามแปลงเป�นอัตราเฉลี่ยต่อป� (Annualized Return)
* ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป�นสกุลเงินบาท ณ
วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยกองทุนได้เปลี่ยนมาใช้เกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป�นต้นไป
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน/ การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้
ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานใน
อนาคต/ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
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ประวัติจ่ายเงินป�นผล (เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินป�นผล KWI INDIA-D)
Q1
ป�

Q2

Q3

Q4

วันที่ป�ดสมุด
อัตรา
วันที่ป�ดสมุด
อัตรา
วันที่ป�ดสมุด
อัตรา
ทะเบียน
ทะเบียน
ทะเบียน
เงินป�นผล
เงินป�นผล
เงินป�นผล
บาท/หน่วย
บาท/หน่วย
บาท/หน่วย
(XD)
(XD)
(XD)

วันที่ป�ดสมุด
อัตรา
ทะเบียน เงินป�นผล
บาท/หน่วย
(XD)

รวม

2559

-

-

-

-

21 ก.ย. 59

0.25

-

-

0.25

2560

15 มี.ค. 60

0.44

15 มิ.ย. 60

1.46

15 ก.ย. 60

1.00

-

-

2.90

2561

-

-

15 มิ.ย. 61

0.50

14 ก.ย. 61

0.25

14 ธ.ค. 61

0.15

0.90

2562

-

-

14 มิ.ย. 62

0.20

-

-

-

-

0.20

2564

15 มี.ค. 64

0.15

15 มิ.ย. 64

0.15

15 ก.ย. 64

0.15

15 ธ.ค. 64

0.15

0.60

2565

15 มี.ค. 65

0.15

-

-

-

-

-

-

0.15

รวม

5.00

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ที่ https://www.kwiam.com/th/disclosure
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วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทำให้การป�นส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะต้องมีการแบ่งการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน
การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น จะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และป�นส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะ
เฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ทั้งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั้น ปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
เป�นต้น) และคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่คำนวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าศูนย์ การป�นส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้เป�นไปตามแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุน
ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วั น ที่ 1 : มี ม ู ลค่ าทรั พย์ ส ิ นสุ ทธิ ท ี ่ จำหน่ ายได้ ท ั ้ งหมดในช่ วง IPO 500,000 บาท มู ลค่ าที ่ ตราไว้ ต ่ อหน่ วย = 10 บาท (แบ่ งเป� น 1. ชนิ ดจ่ าย
ป�นผล 200,000 บาท และ 2. ชนิดสะสมมูลค่า 300,000 บาท) และสมมุติมีผลประโยชน์ในวันแรก 60,000 บาท และมียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่าย
ป�นผล 100,000 บาท ยอดขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 20,000 บาท
กองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้หลังหักค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันแรก 60,000 บาท
วิธีคิดการป�นส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- ชนิดจ่ายป�นผล = 60,000 x 200,000/500,000 = 24,000
- ชนิดสะสมมูลค่า = 60,000 x 300,000/500,000 = 36,000
รายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.873%
(คิดอัตราเท่ากันทั้ง 2 ชนิดหน่วยลงทุน)
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.064%
(คิดอัตราเท่ากันทั้ง 2 ชนิดหน่วยลงทุน)
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%
(คิดอัตราเท่ากันทั้ง 2 ชนิดหน่วยลงทุน)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

ชนิดจ่ายป�นผล

ชนิดสะสมมูลค่า

500,000.00
60,000.00

200,000.00
24,000.00

300,000.00
36,000.00

ไม่มี
560,000.00

ไม่มี
224,000.00

ไม่มี
336,000.00

(28.74)

(11.50)

(17.24)

(0.98)

(0.39)

(0.59)

(1.64)

(0.66)

(0.98)

559,968.64

223,987.45

335,981.19

50,000.0000

20,000.0000

30,000.0000

11.1993

11.1993

11.1993

หมายเหตุ : การคำนวณในตารางข้างต้นเป�นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุน (ถ้ามี)
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วันที่ 2 : ทำการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า (จากรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดที่จ่ายป�นผล
100,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนชนิดสะสมมูลค่า 20,000 บาท) และสมมุติมีผลประโยชน์ในวันที่สอง 100,000 บาท และใน
วันนี้มียอดขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายป�นผล 20,000 บาท และยอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 200,000 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า
1) ขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายป�นผล (+100,000 บาท)
2) รับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนชนิดสะสมมูลค่า (-20,000บาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 2 จำนวนเงิน 100,000 บาท
วิธีคิดการป�นส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- ชนิดจ่ายป�นผล = 100,000 x 323,987.45 / 639,968.64 = 50,625.52
- ชนิดสะสมมูลค่า = 100,000 x 315,981.18 / 639,968.64 = 49,374.48
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.873%
(คิดอัตราเท่ากันทั้ง 2 ชนิดหน่วยลงทุน)
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.064%
(คิดอัตราเท่ากันทั้ง 2 ชนิดหน่วยลงทุน)
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%
(คิดอัตราเท่ากันทั้ง 2 ชนิดหน่วยลงทุน)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

กองทุนรวม
559,968.64

ชนิดจ่ายป�นผล ชนิดสะสมมูลค่า
223,987.45
335,981.19

100,000.00
(20,000.00)
639,968.64

100,000.00
323,987.45

(20,000.00)
315,981.19

100,000.00

50,625.52

49,374.48

739,968.64

374,612.97

365,355.67

(37.97)

(19.22)

(18.75)

(1.30)

(0.66)

(0.64)

(2.17)

(1.10)

(1.07)

739,927.20

374,591.99

365,335.21

50,000.0000

20,000.0000
8,929.0497

30,000.0000

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
จำนวนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า (หน่วย)
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายป�นผล
= 100,000 / 11.1994 (ราคาขาย) = 8,929.0497 หน่วย
- หน่วยลงทุนลดลงจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
= 20,000 / 11.1993 (ราคาซื้อ) = 1,785.8259 หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

(1,785.8259)
57,143.2238

28,929.0497

28,214.1741

12.9486

12.9486

12.9486

หมายเหตุ : การคำนวณในตารางข้างต้นเป�นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุน (ถ้ามี)
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วันที่ 3 : ทำการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า (จากรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
200,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดป�นผลมูลค่า 20,000 บาท) และสมมุติมีผลประโยชน์ในวันที่สาม 120,000 บาท ในวันนี้มีการจ่ายเงิน
ป�นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินป�นผล 20,000 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า
1) รับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดจ่ายป�นผล
(-20,000 บาท)
2) ซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (+200,000 บาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 3 จำนวนเงิน 120,000 บาท
วิธีคิดการป�นส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- ชนิดจ่ายป�นผล = 120,000 x 354,591.99 / 919,927.20 = 46,254.79
- ชนิดสะสมมูลค่า = 120,000 x 565,335.20 / 919,927.20 = 73,745.21
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน
จ่ายเงินป�นผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายป�นผล (-20,000 บาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.873%
(คิดอัตราเท่ากันทั้ง 2 ชนิดหน่วยลงทุน)
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.064%
(คิดอัตราเท่ากันทั้ง 2 ชนิดหน่วยลงทุน)
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%
(คิดอัตราเท่ากันทั้ง 2 ชนิดหน่วยลงทุน)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
จำนวนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า (หน่วย)
- หน่วยลงทุนลดลงจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดป�นผล
= 20,000 / 12.9486 (ราคาซื้อ) = 1,544.5685 หน่วย
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการขายหน่วยลงทุนชนิดสะสม
= 200,000 / 12.9487 (ราคาขาย) = 15,445.5659 หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

กองทุนรวม
739,927.20

ชนิดจ่ายป�นผล
374,591.99

(20,000.00)

(20,000.00)

ชนิดสะสมมูลค่า
365,335.21

200,000.00
919,927.20
120,000.00

200,000.00
565,335.21
73,745.21

354,591.99
46,254.79

1,039,927.20
(20,000.00)
1,019,927.20

400,846.78
(20,000.00)
380,846.78

639,080.42

(52.33)

(19.54)

(32.79)

(1.79)

(0.67)

(1.12)

(2.99)

(1.12)

(1.87)

1,019,870.09

380,825.45

639,044.64

57,143.2238

28,929.0497
(1,544.5685)

28,214.1741

639,080.42

15,445.5659
71,044.2212
14.3554

27,384.4812
13.9066

43,659.7400
14.6369

หมายเหตุ : การคำนวณในตารางข้างต้นเป�นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน (ถ้ามี)
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ภาคผนวก 1 : การเสนอขายหน่วยลงทุน
 การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
 บริษัทจัดการ
 อินเตอร์เน็ต (internet)
 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน
(KWI Savings Plan)

 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 ไปรษณีย์
 หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด
เพิ่มเติมในอนาคต

2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และแบบคำขอเป�ดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับ “หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ” “หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
โครงการ” “ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” “แบบคำขอเป�ดบัญชีกองทุน” (เฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเป�ดบัญชีกองทุน
รวม) และ/หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการในวันและเวลาทำการ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นที่บริษัท
จัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต
2.2 วันและเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษทั
จัดการจะเป�ดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป�นกองทุนรวม ทั้งนี้ การทำรายการภายในเวลาที่กำหนดใด ให้ถือเป�นรายการของวันทำการนั้น การทำรายการภายหลัง
เวลาที่กำหนด จะถือเป�นรายการของวันทำการถัดไป
วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทำการของกองทุนหลัก รวมถึงประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ซื้อขายหรือชำระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และสงวนสิทธิท่จี ะ
กำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
2.3 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางวิธีการต่อไปนี้
2.3.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายหน่วย
ลงทุนนั้น โดยมูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า และหน่วย
ลงทุนชนิดจ่ายเงินป�นผล ซึ่งจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยระบุเป�นจำนวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ
ครั้งแรกและครั้งถัดไป (ถ้ามี) ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน โดยต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน “คำสั่งซื้อหน่วย
ลงทุน” ให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนให้บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่มีบัญชีกองทุนจะต้องขอเป�ดบัญชีกองทุน โดยจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ และลงลายมือชื่อใน “แบบคำขอเป�ดบัญชีกองทุน” “แบบสอบถามข้อมูลพิสูจน์ทราบผู้ลงทุนและ
แบบการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผู้ซื้อหน่วยลงทุน” “ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ใบคำ
ขอใช้บริการอื่น ๆ ของกองทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน
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(3) บริษัทยินยอมให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือโดยวิธีการอื่น
ใดที่บริษัทจัดการยอมรับได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนพร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนดหรือตามที่เห็นสมควร
(4) หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
จะส่งมอบสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป�นหลักฐาน ยกเว้นในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนส่ง
คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร หรือเป�นไปตามวิธีการที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด
(5) บริษัทจัดการจะดำเนินการขายหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการกำหนดให้ส่งคำสั่งซื้อหน่วย
ลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป�นอย่างอื่น โดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำ
การขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป�นเกณฑ์ใการ
คำนวณ บวกด้วยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนตามอัตราที่กำหนดไว้ (ถ้ามี) และราคาขายหน่วยลงทุน
ดังกล่าวจะต้องเป�นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
2.3.2 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์
(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนแล้ว สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยระบุเป�นจำนวนเงินไม่น้อย
กว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อที่กำหนดไว้ (ถ้ามี) โดยต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ให้
ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจนให้บริษัทจัดการทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ พร้อมดราฟต์ หรือหลักฐานการโอนเงิน หรือหลักฐานการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
และแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนดหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตามที่
เห็นสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการยินยอมผ่อนผันให้เป�นกรณีไป โดยเก็บสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนฉบับผู้สั่งซื้อ
หน่วยลงทุนไว้เป�นหลักฐาน
(3) บริษัทจัดการจะดำเนินการขายหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีข้อมูลครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนมาทางไปรษณีย์ ภายในวันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดให้เป�นวันขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป�นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้
ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิน้ วันทำการขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป�น
เกณฑ์ในการคำนวณ บวกด้วยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนตามอัตราที่กำหนดไว้ (ถ้ามี) และราคาขาย
หน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องเป�นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
2.3.3 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (KWI Savings Plan)
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนแล้วสามารถทำการสมัคร“KWI Savings Plan” พร้อมขออนุมัติ “การหักเงินผ่านบัญชี
เงินฝากธนาคารอัตโนมัติ” ของธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคาร
ทหารไทยธนชาต, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารเกียรตินาคินภัทร, ธนาคารทิสโก้ และ/หรือธนาคารอื่นตามที่บริษัทจัดการ
กำหนดเพิ่มเติมในอนาคต โดยผู้สั่งซื้อจะต้องกรอกใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (Monthly Subscription Plan
Form) แบบประเมิ นความเสี ่ ยง (Risk Profile) หนั งสื อขอให้ ห ั กบั ญชี เงิ นฝาก (Letter of Consent for Direct Debit
Service) หรือหลักฐานการสมัครหักบัญชีเงินฝากผ่าน ATM พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครขอใช้บริการส่งมายัง
บริษัทจัดการ ในกรณีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่มีบัญชีกองทุน จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการขอเป�ดบัญชีกองทุน
เพิ่มเติมด้วย
ทั ้ งนี ้ ผู ้ ถ ื อหน่ วยลงทุนสามารถศึ กษารายละเอี ยดขั้ นตอนวิธ ีการสมั ครขอใช้บริ การได้ ท ี่ เว็ บไซต์ของบริ ษั ทจัดการ
(www.kwiam.com)
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2.3.4 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine)
บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine)
เพื่อเป�นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเป�ดให้ใช้บริการดังกล่าว
บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการและกำหนดเวลาในการใช้บริการให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่ม
ให้บริการ
โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการ
ขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต (Internet)
(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการซื้อขาย
หน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนกำหนด โดยบริษัทจัดการหรือนาย
ทะเบียนกองทุนจะจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ทำรายการผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต (Internet) ต่อไป
ทั้งนี้ ผู้ถือรหัสประจำตัวจะต้องเก็บรักษาไว้เป�นความลับ โดยบริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่
บุคคลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจำตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตดังกล่าว
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่
บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ดังกล่าว
(3) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตได้ทุกวันทำการซื้อขาย ถึง 15.30 น.
โดยถือว่าเป�นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการ
ซึ่งเป�นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. หรือนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการ
กำหนด หรือมีการทำรายการในวันหยุดทำการ ให้ถือเป�นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการถัดไป ในราคา
ขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดไปนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขยายหรือเปลี่ยนแปลงเวลาการ
รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
(5) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) จากผู้สั่งซื้อหน่วย
ลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์
บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อเป�นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ขั้นตอนวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ ที่บริษัทจัดการจะกำหนดขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเป�ดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน
วิธีการใช้บริการและกำหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติด
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ประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ
โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการ
ขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง
2.4 การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
2.4.1 บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนเป�นเงินสด เงินโอน คำสั่งหักบัญชีธนาคารเช็คหรือดราฟต์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่งยอมรับ ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยเช็คหรือดราฟต์หรือคำสั่งหักบัญชีต้อง
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทำการของบริษัทจัดการหรือสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น ๆ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว
จะต้องลงวันที่ก่อนหรือภายในวันเดียวกันกับวันทำการขายหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีซื้อ
หน่วยลงทุน บลจ. คิง ไว (เอเชีย)” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน โดยเข้าบัญชีดังต่อไปนี้
ชื่อธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

สาขา
สยามสแควร์
สยามสแควร์
สยามสแควร์
สยามสแควร์
สำนักงานใหญ่
ถนนศรีอยุธยา
อโศก
สำนักงานใหญ่

เลขที่บัญชี
152-3-11758-6
038-3-08297-5
026-1-10268-4
123-0-04006-9
001-1-54916-9
013-6-11359-1
1000004427
0001-114-005056-7

หรื อ สั ่ ง จ่ า ยในนาม “SUB AFTER IPO for King Wai Asset Management (Asia)” ประเภทบั ญ ชี ก ระแส
รายวันเข้าบัญชี
ชื่อธนาคาร
สาขา
เลขที่บัญชี
ธนาคารซิตี้แบงก์
กรุงเทพมหานคร
0-800516-331
หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนดให้เป�นบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน
เพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน
ดังกล่าวโดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยจะแสดงข้อมูลที่เป�นป�จจุบันในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลกองทุนรวม
โดยในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโปรดระบุ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้ด้านหลังเช็คหรือดราฟต์นั้น เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของ
ผู้ซื้อหน่วยลงทุน
2.4.2 ไปรษณีย์
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป�นเงินโอน คำสั่งหักบัญชีธนาคาร
เช็คหรือดราฟต์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยดราฟต์ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้
ในเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานครเท่านั้น ภายในวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น ๆ โดยสั่งจ่ายในนาม “บัญชีซื้อหน่วย
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ลงทุ น บลจ. คิ ง ไว (เอเชี ย )” หรื อ “SUB AFTER IPO for King Wai Asset Management (Asia)” หรื อ
บัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป�นบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต
2.4.3 หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารให้ใช้บริการคำสั่งหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ สามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุน โดยวิธีสั่งหักบัญชีเงินฝากได้ โดยธนาคารที่ให้บริการได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์
จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต
จำกัด (มหาชน) และ/หรือธนาคารอื่นตามที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ (www.kwiam.com)
2.5 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อและบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้ง
จำนวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จด
ทะเบียนไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือเมื่อแปลงเป�นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทำให้เกินวงเงินที่บริษัท
จัดการได้รับอนุมัติให้สามารถนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยใช้หลักการ
“สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว
ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตาม
สัดส่วนจำนวนเงินที่สั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อ (pro rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่
บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป�นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป�นเกณฑ์
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามวรรคหนึ่งหรือจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้
ถ้าหากพบว่าจะเกิดผลเสียต่อกองทุน โดยไม่จำเป�นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
2.6 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่มีดอกเบี้ย เป�นเช็คขีดคร่อมสั่ง
จ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป�นผู้มอบให้ หรือโดยนำเข้าฝากในบัญชี
เงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ธนาคารตามเลขที่บัญชีทีผ่ ู้สั่งซื้อได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนหรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษทั จัดการเห็นสมควร ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการขายหน่วย
ลงทุนนั้น
2.7 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน
(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนด้วยเงินจนเต็มจำนวน จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการมิได้
เว้นแต่ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนนี้ บริษัทจัดการอาจดำเนินการให้มีการหักกลบกันก็ได้
(2) ผู้สั่งซื้อที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
และ/หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป�นกรณีพิเศษ
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับ เป�น
คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามคำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือ
ดราฟต์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ หรือได้รับเงินโอน หรือได้รับเงินจากการนำฝากเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเข้าบัญชีซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้อันเกิดจากการหักกลบ
ของบริษัทจัดการ และได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนแล้ว
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(4) การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อให้ถือเป�นรายการของวันทำรายการซื้อนั้น ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อนั้น ซึ่งเป�นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้
มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ของวั น ทำรายการซื ้ อ เป� น เกณฑ์ ใ นการคำนวณราคาขายหน่ ว ยลงทุ น โดยบริ ษ ั ท จั ด การจะคิ ด
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน
การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อให้ถือเป�นรายการของวันทำการซื้อถัดไปในราคา
ขายหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อถัดไปนั้น
(5) ในกรณีที่การชำระเงินด้วยคำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นและจะดำเนินการนำส่ง
เช็คหรือดราฟต์นั้นคืนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือนำเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ภายในวันทำการถัด
จากวันที่ได้รับเช็คหรือดราฟต์นั้นคืนจากธนาคารผู้เรียกเก็บ อย่างไรก็ตาม หากการที่บริษัทจัดการถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน
จากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายใด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
อื่น ๆ ในวันที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนในวันเดียวกัน บริษัทจัดการอาจมีความจำเป�นที่จะต้องเรียกร้องค่าเสียหายจาก
ผู้สั่งซื้อรายนั้น ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงมาชดเชยให้แก่กองทุน
(6) กรณีที่บริษัทจัดการได้เพิม่ เงินทุนโครงการ และ/หรือได้รับการจัดสรรวงเงินลงทุนเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนเพิ่มเติม เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อ
ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันป�ดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมใน
ลำดับก่อนก็ได้ ในราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน
(7) การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการในวันทำการถัดจากวัน
คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี แก่ผู้สั่งซื้อหน่วย
ลงทุนโดยทางไปรษณีย์หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป�นผู้มอบให้ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่
วันถัดจากวันคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนนั้น
(8) บริษัทจัดการอาจพิจารณาปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวจะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือ
หน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือกรณีที่คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใดมีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมและกรณีตามหัวข้อการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม
คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(9) กรณีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และ
บริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะไม่ดำเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
(10) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(10.1) กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่น
ใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยนกฎหมาย ประกาศ ระเบียบปฏิบัติข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือ
รายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินคงเหลือที่บริษัทจัดการได้รับ
อนุญาตให้สามารถนำไปลงทุน ณ ต่างประเทศ จนอาจเป�นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป�นไปตาม
วัตถุประสงค์หลักของกองทุน ซึ่งมีนโยบายที่จะนำเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ
(10.2) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น เข้าข่ายตาม
กฎหมายฟอกเงิน เป�นต้น
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(10.3) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ใน
กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป�นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจ
ก่อให้เกิดป�ญหาในการบริหารกองทุนหรื อก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ กองทุ น เป�นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป�นการรักษา
ผลประโยชน์ของกองทุนอผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัท
จัดการเป�นหลัก
(11) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป�นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนด กฎระเบียบ และภาษีต่าง ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
(12) บริ ษ ั ท จั ดการมี ว ัต ถุป ระสงค์ ท ี่ จ ะไม่ เสนอขายหน่ ว ยลงทุ นของกองทุ น กั บ หรื อ เพื ่ อประโยชน์ แก่ 1) พลเมื อ งหรือ
ผู้มีสัญชาติอเมริกันหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card
ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป�นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระ
เงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือ
ทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4)
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังที่กล่าวมาข้างต้น
(13) บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการให้บริการ
ดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
เงื่อนไขอื่น ๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมช่องทาง วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการชำระเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุน ด้วยวิธีการอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และเป�นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป�นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวกและเป�นประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว
ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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ภาคผนวก 2 : การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 อินเตอร์เน็ต (internet)
 ไปรษณีย์
 หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต
2. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
2.1 วิธีการ วันเวลา และวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับ “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาทำการ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือช่องทางอื่น
ที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต
บริษัทจัดการจะเป�ดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำ
การถึง 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะเป�ดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรกในช่วงเวลาไม่เกิน 15 วันทำ
การนับแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป�นกองทุนรวม
วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทำการของกองทุนหลัก และวันทำการของประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือชำระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและสงวน
สิทธิที่จะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจัดให้มีข้อมูลดังกล่าว ณ
ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการต่อไปนี้
(1) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป�นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะ
ขายคืนอย่างใดอย่างหนึ่งให้ชัดเจน โดยจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน และ
สามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไปยังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนด้วยตนเอง หรือทางโทรสาร หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนกำหนด
(1.2) กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคำถามข้อมูลส่วน
บุคคลกรณีทำรายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื่นใดเมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1.3) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการประกาศ
กำหนดให้เป�นวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป�นอย่างอื่น โดยใช้ราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1.4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึก
ข้อมูลการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
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(2)

(3)

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์
(2.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยระบุเป�นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วย
ลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนอย่างใดอย่างหนึ่งให้ชัดเจน โดยจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำในการสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) และกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน
(2.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ พร้อม
แนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนดหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตามที่
เห็นสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการยินยอมผ่อนผันให้เป�นกรณีไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเก็บสำเนาคำสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนฉบับผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป�นหลักฐาน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนที่ไม่มีรายละเอียดและเอกสารดังกล่าวครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน
(2.3) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์
ภายในวันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดให้เป�นวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป�นอย่างอื่น โดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(3.1) วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine)
บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller
Machine) เพื่อเป�นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเป�ดให้
ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน วิธีการใช้บริการและ
กำหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าว
ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ
โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจาก
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการ
ตามที่จ่ายจริง
(3.2) วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต (Internet)
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตบน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน
วิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนกำหนด
โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนจะจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ทำรายการผ่าน
สื่ออินเตอร์เน็ต (Internet) ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือรหัสประจำตัวจะต้องเก็บรักษาไว้เป�นความลับ โดยบริษัท
จัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจำตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทำ
รายการผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตดังกล่าว
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ต่าง ๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้
บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ดังกล่าว
(3) ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตได้ทุกวันทำการซื้อ
ขาย ถึง 15.30 น. โดยถือว่าเป�นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการนั้น ในราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการ ซึ่งเป�นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
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(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. หรือนอกเหนือ จากช่วงเวลาที่
บริษัทจัดการกำหนดหรือมีการทำรายการในวันหยุดทำการ ให้ถือเป�นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
วันทำการถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดไปนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
อาจขยายหรือเปลี่ยนแปลงเวลาการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว โดยจะประกาศให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
(5) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร
และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี)
จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง
(3.3) วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์
บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อเป�นการอำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน
วิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ที่บริษัทจัดการจะกำหนดขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเป�ดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันโดยจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจาก
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการ
ตามที่จ่ายจริง
2.2 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะทำการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป�นเงินบาท
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น โดยสั่งจ่ายเป�นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโดยนำเงินค่าขายคืน
ดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือโดยให้
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป�นผู้มอบให้ หรือดำเนินการหักกลบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วน
หรือทั้งหมดให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันถัดจากวันทำ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
(1.1) บริษัทจัดการขอผ่อนผันระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับกรณีมีการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าและราคา
ดังกล่าวตามที่ได้รับการผ่อนผัน
(1.2) บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน”
(1.3) บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ตามสั่ง” หรือตามข้อ “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
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(2) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน จะทำในวันทำการถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนจำนวนนั้น เว้นแต่กรณีตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน” ข้อ “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” หรือข้อ “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน” โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับ
ภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ หรือวิธีอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้
ดำเนินการได้ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น
(3) กรณีเอกสารหลักฐานการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่
สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการ
ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายเหตุ :
เอกสารสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขที่บัญชี หากเป�นบัญชีธนาคารที่เป�ดในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล (สำนักหักบัญชีกรุงเทพ) บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยการชำระเป�นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำ
เงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ในคำขอเป�ดบัญชีกองทุนหรือดำเนินการโดย
วิธีการอื่นใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
หากเป�นบัญชีธนาคารที่เป�ดในเขตต่างจังหวัด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้เป�นบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน/ผลประโยชน์
อื่น ๆ ได้ 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชนนอกเหนือจาก 5 ธนาคารที่
กล่าวมาข้างต้นนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการชำระเป�นเช็คขีดคร่อมสั่ง
จ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ในคำขอเป�ดบัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเป�นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมในการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด โดยตัดจ่ายจากจำนวนเงินที่จะโอนเข้าบัญชีนั้น ๆ
หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมธนาคารหรือวิธีที่ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ โดยจะ
ติดประกาศแจ้งให้ทราบ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2.3

เงื่อนไขอื่นในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทำการศึกษาและยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนังสือชี้ชวนนี้แล้ว
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นแสดงความจำนงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน จะทำการ
ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป�นกรณีพิเศษ
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เริ่มทำการถึง
เวลา 15.30 น. สำหรับกรณีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. บริษัทจัดการจะถือเป�นรายการ
สั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายถัดไป
(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนใน “คำสั่งขายคืน
หน่วยลงทุน” มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือ
ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั้น
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(5) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถชำระเงิน
ค่าขายคืนของผู ้ถ ือหน่ วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนิ นการของบริษ ั ทจัด การตามหั วข้ อ “การเลื่อ น
กำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนตามสั่ง” หรือ “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ยื่น “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ไว้ทางโทรศัพท์หรือสามารถติดต่อที่บริษัทจัดการโดยตรงตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือ
ชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการก่อน
(6) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มี
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนตามสั่ง” หรือ “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หลังจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนได้รับใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนของใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะส่งมอบสำเนาใบคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป�นหลักฐาน ยกเว้นในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเอกสารประกอบคำสั่งขายเพื่อประกอบในการทำรายการ
เพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
(7) ในกรณีที่ช่วงระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการประกาศไว้ ตรงกับวันที่สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งให้เป�นวันหยุดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ซึ่งเป�นวันที่
บริษัทจัดการเป�ดทำการแต่มีคำสั่งให้เป�นวันหยุดรับซื้อหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการรับซื้อหน่วยลงทุน
ออกไปเป�นวันทำการถัดไป
เงื่อนไขอื่น ๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง เพิ่มเติมช่องทาง วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วิธีการชำระเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และเป�นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป�นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวกและประโยชน์สูงสุดให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการให้บริการ
ดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ภาคผนวก 3 : การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
 บริษัทจัดการ
 อินเตอร์เน็ต (internet)

 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเป�ดหนึ่ง (“กองทุนเป�ดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเป�ดอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนเป�ดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี้ชวน โดยบริษัท
จัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และค่ารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนขาออก (ถ้ามี) จากกองทุนเป�ดต้นทาง ไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเป�ดปลายทาง โดยเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวนี้
จะถูกหักค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมการขายขาเข้า (ถ้ามี) ของกองทุนเป�ดปลายทางไว้ด้วย
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บริษัทจัดการจะเป�ดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หรือระหว่างชนิดของ
หน่วยลงทุนภายใต้กองทุนเดียวกันได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้
ลงทุน คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ได้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ในวันและเวลาทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุน หรือช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะเป�ดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้ง
แรกในช่วงเวลาไม่เกิน 15 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป�นกองทุนรวม ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทำการของกองทุนหลัก และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับการซื้อขายหรือชำระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และสงวนสิทธิ
ที่จะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการต่อไปนี้
2.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
(1) กรณีกองทุนนี้เป�นกองทุนเป�ดปลายทาง
(1.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) หรือเรียกว่า “การสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้า (Switch in)” โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จาก
การเลิกกองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำมาชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพือ่
ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้ หรือในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป�นวันเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี้ ซึ่งเป�นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในภาคผนวก 1 : การเสนอขายหน่วยลงทุน ในหัวข้อ “การเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม
(1.2) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจำนวนที่เป�นไปตาม
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป�นอย่างอื่น
(1.3) ในการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดของหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
(2) กรณีกองทุนนี้เป�นกองทุนต้นทาง
(2.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากชนิดหน่วยลงทุน/กองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) หรือ
เรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out)” โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืน
หน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออก (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุน/กองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการ
เป�ดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป�นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนข้อ 7
“การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม
(2.2) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากชนิดหน่วยลงทุน/กองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ตามมูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกของกองทุนเป�ดปลายทาง หรือของชนิดหน่วยลงทุนปลายทางตาม
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป�นอย่างอื่น
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(2.3) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากชนิดหน่วยลงทุน/กองทุนนี้ หากจำนวนที่ได้ทั้งหมดจากการขายคืนหน่วยลงทุน
ของชนิดหน่วยลงทุน/กองทุนนี้ ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อ
หน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุน/กองทุนอื่น ๆ (กองทุนปลายทาง) ตามมูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกของ
ชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง/กองทุนปลายทางนั้น ๆ (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางดังกล่าว
(2.4) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ ใน
รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง/
กองทุนปลายทางอื่น ๆ และเป�นไปตามเงื่อนไขของชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง/กองทุนปลายทางอื่น ๆ (ถ้ามี)
(2.5) ในการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดของหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
2.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางบริการ หรือวิธีการอื่น ๆ
บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางบริการอื่น ๆ เพื่อเป�นการอำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น
•
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
•
อินเทอร์เน็ต (Internet)
•
บริการทางโทรศัพท์
หรือสื่ออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ที่บริษัทจัดการอาจเป�ดให้บริการเพิ่มเติมในอนาคตได้ โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป�นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรืออนุญาตให้ทำได้ โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางบริการดังกล่าวได้ ภายใต้รายละเอียด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการที่บริษัทจัดการจะกำหนดขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเป�ดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้
บริการและกำหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่
สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ล่วงหน้า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ
3. ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งสับเปลี่ยน โดยมีหลักเกณฑ์ในการคำนวณดังนี้
(1) กรณีกองทุนนี้เป�นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำรายการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออกของกองทุนต้นทาง เป�นตัวคำนวณในการจัดสรรลดหน่วยลงทุนที่มีอยู่
(2) กรณีกองทุนนี้เป�นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำรายการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้าของกองทุนปลายทาง เป�นตัวคำนวณในการจัดสรรเพิ่มหน่วยลงทุนที่มีอยู่
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีที่เป�นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หลักเกณฑ์ตามข้อ
3. (1) – (2) ข้างต้นด้วย
โดยจำนวนเงินที่ได้จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก บริษัทจัดการจะโอนเข้าบัญชีกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทำการถัดจากวัน
คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนตาม “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
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อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องเป�นมูลค่าที่ได้รับ
การรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
4. เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เงินที่ได้จากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่น เพื่อชำระเป�นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ด้วยวิธีหักกลบ สามารถสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้ ตามวิธีการในหัวข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขาย
ครั้งแรก หากจำนวนเงินที่สับเปลี่ยนเข้ามาเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้มีจำนวนไม่เพียงพอที่จะซื้อหน่วยลงทุนตามที่กำหนด
ในโครงการจัดการกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนนี้เพื่อนำเงินที่ได้บางส่วนหรือทั้งหมดจากการขายคืนไปชำระเป�นค่าซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นด้วยวิธีหักกลบ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ โดยระบุ
เป�นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยที่ต้องการสับเปลีย่ น อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง ได้ตามวิธีการในหัวข้อการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะนำฝากเงินที่ได้จากการขายคืนดังกล่าว
เข้าบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเป�ดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นให้ตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หาก
จำนวนเงินดังกล่าวต่ำกว่าที่กองทุนปลายทางกำหนด บริษัทจัดการจะไม่นำเงินดังกล่าวไปซื้อหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที่จะ
ยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนตามหัวข้อการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม หัวข้อการดำเนินการของ
บริษัทจัดการเมื่อเลิกโครงการ หรือหัวข้อการชำระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ
ตามรายละเอียดที่ระบุในรายละเอียดโครงการของกองทุนนี้ไปชำระเป�นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นด้วยวิธีหักกลบ สามารถ
สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุเป�นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยที่ต้องการจะสับเปลี่ยน อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่น้อยกว่าจำนวนขั้น
ต่ำในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะนำฝากเงินที่ได้ดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเป�ดไว้เพื่อรับเงิน
ค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นให้ตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หากจำนวนเงินของทั้ง (1) (2) หรือ (3) ดังกล่าวต่ำกว่าที่กองทุนปลายทางกำหนด บริษัทจัดการจะไม่นำเงินดังกล่าวไปซื้อหน่วย
ลงทุน แต่จะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบคำขอเป�ดบัญชีกองทุนภายใน 5
วันทำการนับแต่วันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือ
เงินที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป�นกรณีพิเศษ
(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ
“การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียด
โครงการ (ถ้ามี) หรือในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำสั่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่
ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ๆ โดยไม่จำเป�นต้องแจ้งผู้สั่งสับเปลี่ยนก่อนการดำเนินการ
(6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อ
ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อน
วันเปลี่ยนแปลง ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
เงื่อนไขอื่น ๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง เพิ่มเติมช่องทาง วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน วิธีการชำระเงินค่าสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ด้วยวิธีการอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และเป�นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป�นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวกและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
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ภาคผนวก 4 : ข้อกำหนดอื่น ๆ
1. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป�นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
2. การทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD)
บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมาย
หรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป�นไปตามกฎหมายการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป�นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการ
สั่งการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะดำเนินการทำความรู้จักตัวตนของ
ลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้
บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
ดังกล่าว บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเป�ดบัญชีเพื่อใช้
บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป�นป�จจุบันเป�นระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่
หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง
3. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft commission)
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป�นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการ
จัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป�นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป�นกองทุน
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป�นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จาก
บุคคลดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป�น
ธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนรวมนั้นด้วย
4. การกู้ยืมหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
ในกรณีที่กองทุนรวมมีเหตุจำเป�นต้องบริหารสภาพคล่องเป�นการชั่วคราว บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจกู้ยืมเงินหรือเข้าทำธุรกรรมการขาย
โดยมีสัญญาซื้อคืนในนามของกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป�นบุคคลประเภทสถาบัน โดยบุคคลดังกล่าวต้องไม่ใช่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น
(2) ระยะเวลาการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องไม่เกิน 90 วัน
(3) อัตราส่วนการกู้ยืมเงิน และการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ณ สิ้นวันใด เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อ
คืนเพิ่มเติม
(4) ในกรณีของการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องใช้สัญญามาตรฐานที่กำหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือบริษัท
หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
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5. การซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนได้ โดย
ติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมี
ข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควร
ศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยไม่ถือว่าเป�นการแก้ไขโครงการ
จัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยติดประกาศ ณ
สำนักงานของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี้
5.1 มู ลค่ าขั ้ นต่ ำของการสั ่ งซื ้ อหน่ วยลงทุ น มู ลค่ าขั ้ นต่ ำของการขายคื นหน่ วยลงทุ น มู ลค่ าหน่ วยลงทุ นคงเหลื อในบั ญชี ข ั ้ นต่ ำ
และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก
: ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป
: ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน
: ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน
: ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ
: ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ
: ไม่กำหนด
เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วน
การเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการ
ประกันภัย เป�นต้น ดังนั้น การสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกำหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ
หน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ
และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
5.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่
บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยชำระเป�นเงินสด แคชเชียร์เช็คหรือเช็คส่วนบุคคลหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด คำสั่งหักบัญชีธนาคารหรือหักบัญชีบัตรเครดิตหรือด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัท
ประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทำการในการสั่งซื้อหน่วย
ลงทุน วิธีการในการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ลงทุนได้รับ
จากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ ใน
โครงการ โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชำระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ของผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคำสั่งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อ
การร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน
5.3 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน
เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่
ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลา
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การขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิต
ได้ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายังบริษัทจัดการแล้ว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจต้องการเอกสารหลักฐานจากผู้ถือ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจนครบถ้วนก่อนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตาม
จำนวนขั้นต่ำและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือกรมธรรม์
ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่
บริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วย
ลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้เป�นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้กับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่
วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนซึ่งเป�นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
ระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุนและราคาหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะไม่นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อการชำระราคา
(2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทประกันชีวิตจะส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป�นประจำทุกเดือนเพื่อนำค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชำระค่าการ
ประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ตามอัตราและวิธีการที่
กำหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุป
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนเป�นรายป�
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์หรือ
ช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตจะเป�ดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต
5.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
บริษัทประกันชีวิตจะเป�นผู้ออกใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 5.2 และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ
5.3 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
5.5 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตาม
จำนวนขั้นต่ำ จำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้เท่านั้นโดยต้องเป�นการทำรายการ
ผ่านบริษัทประกันชีวิต
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเป�ดหนึ่ง (กองทุนเป�ด
ต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเป�ดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเป�ดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป�นผู้ดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนกองทุนเป�ดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเป�ด
ปลายทาง หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
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ทั้งนี้ การดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี้
(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเป�ดต้นทางกองหนึ่งไปกองทุนเป�ดปลายทางกองหนึ่ง หรือหลายกองทุน
ตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป�นครั้งคราว
(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป�นประจำตามคำสั่งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเป�ดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเป�ดปลายทางอีกกองหนึ่ง หรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเป�ดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองไปกองทุนเป�ดปลายทาง
กองหนึ่งหรือหลายกองทุนโดยอัตโนมัติทุกรอบสามเดือนของกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป�นไปตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แสดงความประสงค์
ทั้งนี้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันชีวิตซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป�นการชั่วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่
เป�นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่ยกเลิกตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
ราคาขายและราคารับซื้อคืนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะใช้ราคาดังต่อไปนี้เป�นหลักเกณฑ์ในการคำนวณ
(1) กรณีเป�นกองทุนเป�ดต้นทาง การกำหนดราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
(2) กรณีเป�นกองทุนเป�ดปลายทาง การกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
ณ วันที่ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเป�ดปลายทาง และบริษัทประกันชีวิตได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
เป�ดปลายทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคาขายและราคารับซื้อคืนในการ
สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องเป�นราคาที่ได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั้งนี้ ในแต่ละรูปแบบของการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนซึ่งเป�นวันที่กำหนดราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะ
หมายถึงวันดังต่อไปนี้
กรณีการสับเปลี่ยนกองทุน วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันที่บริษัทประกันชีวิตได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
ครบถ้วนจากผู้ถือหน่วยลงทุนภายในเวลาทำการที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้
กรณีการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทำการถัดจากวันที่บริษัทประกันชีวิตได้รับคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ถือหน่วยลงทุนภายในเวลาทำการที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด สำหรับการทำรายการ
ในครั้งแรก และในวันทำการถัดจากวันครบรอบการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติสำหรับการทำรายการในครั้งต่อ ๆ ไป
กรณีการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทำการถัดจากวันครบรอบทุกสามเดือนของกรมธรรม์
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตทุกวันและเวลาทำการตามที่บริษัทประกันชีวิต
กำหนด โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ชดั เจน พร้อมระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิต
ขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่เป�นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตระบุในแบบฟอร์มหรื อ
กรมธรรม์ หรือในกรณีที่จำนวนเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอขั้นต่ำที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดในการนำไปซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนเป�ดปลายทาง โดยบริษัทประกันชีวิตจะยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวทันที โดยไม่จำเป�นต้อง
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนนั้นได้เสร็จสิ้น
สมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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บริษัทประกันชีวิตจะเป�นผู้จัดส่งใบยืนยันการทำรายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันที่
ได้ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัท
ประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคำสั่งครั้งแรกหรือสรุปส่งเป�นรายงานรายป� แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
โทรศัพท์สอบถามสถานการณ์ลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด
5.6 วันและเวลาในการขาย รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตได้ทุกวันและเวลาทำการที่บริษัทประกันชีวติ
กำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการเกี่ยวกับกองทุน ได้แก่ การซื้อหน่วยลงทุน (การชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม
พิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันชีวิต) การสับเปลี่ยนกองทุน และการปรับสัดส่วนลงทุน
อัตโนมัติได้โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด
5.7 การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน :
(1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจำป� หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดส่งให้กับ
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตจะดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนต่อไป
(2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป�นรายป� ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงิน
เพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด
5.8 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติท่ีซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังนี้
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป�นหลักประกัน
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา
15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิตโดยบริษัทประกันชีวิตจะเป�นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่
เป�นตัวแทนในการรวบรวมและนำส่ งคำสั่ งซื ้อ และขายหน่ วยลงทุ นไปยั ง บริษ ัทจัดการในนามของบริษั ทประกัน ชี วิ ต
โดยไม่เป�ดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่า
ได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป�นต้น
5. สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
6. สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
7. สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขาย
โดยบริษัทประกันชีวิตนั้น
8. สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของ
ตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
9. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจน
รับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
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10. สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการ
ลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุน
รวม เป�นต้น
11. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป�นต้น
5.9 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน :
•
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย (FRONT-END FEE):
-ไม่ม-ี
•
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE):
-ไม่ม-ี
ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนหรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด
6. ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในป� พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษี
ให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่
ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเป�ดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎด้วยว่าในป�จจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการ
ออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป�น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตาม
หลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึง
หน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป�นต้น
ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป�น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี 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) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป�น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือ
ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือ
ดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป�นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
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ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป�นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป�นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของ
สหรั ฐ อเมริ ก า จำนวนและมู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น คงเหลื อ จำนวนเงิ น ค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น หรื อ เงิ น ป� น ผลที ่ ไ ด้ ร ั บ เป� น ต้ น )
ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป�นต้น รวมถึงนำส่ง
หลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป�นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป�นไป
ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป�นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป�นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเป�ดบัญชี
(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยน/โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินป�นผล และ/หรือเงินที่ชำระค่ าขายคื นหน่วยลงทุ นของผู้ถื อหน่ วยลงทุ น
รายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป�นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมี
การดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
การดำเนินการดังกล่าวถือเป�นความจำเป�น และเป�นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป�นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกป�ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป�นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป�นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป�นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
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1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : KWI India Equity FIF
ชื่อย่อโครงการ : KWI INDIA
ประเภทโครงการ : กองทุนเป�ด
ประเภทการขาย : หลายครั้ง
การกำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :
ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติสิ้นสุดลงโดยจะไม่นำกองทรัพย์สินไป
จดทะเบียนเป�นกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการโดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการ
ดังกล่าวโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป�นสำคัญ
(1) กรณีกองทุนรวมระดมเงินมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเงินไปลงทุนใน
ต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(2) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนยังต่างประเทศ เช่นกองทุนไม่สามารถนำเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป�นสาระสำคัญ เป�นต้น
(3) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภัยพิบัติ สภาวะการลงทุนใน
ต่างประเทศผันผวนอย่างมาก ทำให้ผลตอบแทนที่อาจได้รับจากการลงทุนในอนาคตไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
และ/หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป�นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนประเภทประชาชนทั่วไป และ/หรือสถาบันไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมต่างประเทศที่มีนโยบายเน้นการลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินเดีย โดยเหมาะสำหรับผู้ลงทุน
ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่า งประเทศ และสามารถยอมรับความเสี่ยงหรือ ความผั นผวนที ่อาจเกิด ขึ้ นจากการลงทุ น
ในต่างประเทศได้
2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมฟ�ดเดอร์
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Manulife Global Fund - India Equity Fund
ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย : ลักเซมเบิร์ก ( LUXEMBOURG )
เป�นกองทุน UCITS :
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ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไม่กำหนด
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
(1) กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบป�บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มู ล ค่ า ทรั พ ย์ ส ิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น คื อ Manulife Global Fund – India Equity Fund (กองทุ น หลั ก ) บริ ห ารจั ด การ
โดย Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited และเป�นกองทุนที่จดทะเบียนจัดตั้งและซื้อขายในประเทศ
ลักเซมเบิร์ก ซึ่งอยู่ภายใต้ UCITS และการกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป�น
สมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commission (IOSCO)
บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Share Class I2 (USD) ของกองทุนหลัก โดยจะนำเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนใน
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และกองทุนหลักนำเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไปลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งเป�นสกุลเงินรูป�อินเดีย อย่างไรก็ดี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกลงทุนใน Share Class ประเภทอื่น ๆ และ/หรือสกุลเงินอื่นใด หากมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคตตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการดำรงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการกองทุน
ให้เป�นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้ ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทำให้ผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษทั จัดการ
จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม
กองทุนหลักมีนโยบายเน้นการลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุน หรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ครอบคลุมในหลาย
กลุ่มอุตสาหกรรมของเศรษฐกิจประเทศอินเดีย ซึ่งเป�นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินเดีย หรือตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ อ ื ่ น ๆ โดยปกติ ก องทุ น หลั ก จะไม่ ใ ช้ เ ครื ่ อ งมื อ ป้ อ งกั น ความเสี ่ ย งด้า นอั ต ราแลกเปลี ่ ย นเงิ น ตราต่ างประเทศ
(FX hedging) จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากการที่กองทุนไทยนำเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ของกองทุนหลัก และกองทุนหลักนำเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไปลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป�นสกุลเงินรูป�ของประเทศ
อินเดีย และ/หรือสกุลเงินอื่น ๆ ที่กองทุนเข้าลงทุน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินต้นคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ หรือขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ ในอนาคตกองทุนหลัก อาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ย ง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง
จากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้
นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน
(Efficient Portfolio Management) ในบางขณะได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เช่น การลงทุนในใบสำคัญ
แสดงสิ ท ธิ (Warrant) และ/หรื อ การทำสั ญ ญาสวอป และ/หรื อ สั ญ ญาออปชั ่ น และ/หรื อ สั ญ ญาฟอร์ เ วิ ร ์ ด เป� น ต้ น
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน
(2) นอกจากการลงทุนในต่างประเทศข้างต้นแล้ว ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและ
ต่างประเทศ
นอกจากนี ้ ในส่ ว นของการลงทุ น ในประเทศ กองทุ น จะไม่ ล งทุ น ในตราสารที่ ม ี ลั ก ษณะของสัญ ญาซื ้ อ ขายล่ วงหน้าแฝง
(Structured Notes) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management)
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities)และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted
securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment
grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุน
ลงทุนเท่านั้น
(3) โดยปกติกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ จะไม่ทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ (FX hedging) แต่ในอนาคตกองทุนอาจจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงก็ได้โดยขึ้นอยู ่กับ
กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
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ดุลยพินิจของบริษัทจัดการซึ่งบริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป�นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยป�ดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือแจ้งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(4) ในภาวะปกติกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบป�บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนอย่างไรก็ดี การดำรงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามที่ระบุไว้ข้างต้น จะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการ
ลงทุนซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป�นกองทุน ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่
สามารถลงทุนให้เป�นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้
(5) ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิเช่น เมื่อผลตอบแทนของกองทุนหลักตํ่ากว่า
ผลตอบแทนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่น ๆ ที่มีนโยบายในการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป�นระยะเวลานานหรือตํ่า
กว่าผลตอบแทนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่น ๆ ที่มีนโยบายในการบริหารจัดการใกล้เคียงกันอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ
เมื่อพบว่าการบริหารจัดการของกองทุนหลัก ไม่เป�นไปตามที่ระบุไว้หรือที่สัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือเมื่อกองทุนหลักดังกล่าว
กระทำความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศนั้น ๆ ให้ความเห็นว่าได้กระทำความผิดดังกล่าวจริง และ/หรือเมื่อ
เกิดเหตุการณ์หรือสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนหลัก
เป�นภาระต่อผู้ลงทุนเกินความจำเป�น และ/หรือกองทุนหลักป�ดหรือยกเลิกไม่ว่าด้วยใจสมัครหรือด้วยเหตุตามกฎหมายก็ตาม
เป�นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่ นใด
ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งอาจเป�นกองทุนต่างประเทศ
ที่บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่มอื่น ๆ ที่มิใช่ผู้จัดการกองทุนหลักในป�จจุบันก็ได้ และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว
บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียวหรือทยอยโอนย้ายเงินทุนซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้
ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
(6) ในกรณี ท ี ่ ก องทุ น หลั ก มี ก ารลงทุ น ในตราสาร SIP (Specific Investment Products) เกิ น กว่ า อั ต ราส่ ว นการลงทุ น ตาม
ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด บริษัทจัดการจะทำการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักเพื่อให้การลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวมีอัตราส่วนการลงทุนรวมกันทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 15 ของกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย
อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ดังนี้
บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก “Manulife Global Fund - India Equity Fund” (Share Class I2)
ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่เกิดจากป�จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป�นและ
สมควรที ่ ท ำให้ ไ ม่ ส ามารถดำเนิ น การได้ ภ ายในระยะเวลาข้ า งต้ น บริ ษ ั ท จั ด การจะดำเนิ น การให้ เ สร็ จ สิ ้ น โดยไม่ ช ั ก ช้ า
ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ
อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
ทั้งนี้ หากการดำเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักข้างต้น ส่งผลให้การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
โดยเฉลี่ยในรอบป�บัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนิน
การเปลี่ยนกองทุนหลักใหม่โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการทำนองเดียวกับที่กำหนดไว้ในข้อ (5) ข้างต้น
หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกกองทุน โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน
เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
(7) ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักนั้น หากปรากฏว่า
กองทุนหลักดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
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(7.1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(7.2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการใดติดต่อกัน คิดเป�นจำนวนเกินกว่า
สองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ
(2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
(4) เป�ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตามข้อ (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเป�ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงาน
(8) ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้
รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป�นสำคัญ
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป�นกองทุนรวม
(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือ
มีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
กองทุน Manulife Global Fund – India Equity Fund มีลักษณะสำคัญดังต่อไปนี้
ชื่อกองทุน

Manulife Global Fund – India Equity Fund (Share Class I2)

จดทะเบียนจัดตั้งที่

ประเทศลักเซมเบิร์ก

วันที่จัดตั้งกองทุน

30 พฤศจิกายน 2549

ประเภทกองทุน

ตราสารทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน

กองทุ น มี เ ป้ า หมายที ่ จ ะสร้ า งมู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น ให้ เ ติ บ โตในระยะยาวสำหรั บ
ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะยาวและยอมรับความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุนได้อย่าง
มีนัยสำคัญ
พอร์ตการลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะประกอบด้วยการลงทุน (อย่างน้อยร้อยละ 70
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุ นของ
บริษัทซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) ต่าง ๆ ของเศรษฐกิจในประเทศอินเดีย
ซึ่งเป�นตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในอินเดียหรือตลาดหลักทรัพย์
อื่น ๆ โดยตราสารทุนและหลั กทรั พย์ที ่อ ้างอิ งกับตราสารทุ นนั้ นรวมถึ งหุ ้นสามั ญ
หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง สำหรับ
ทรัพย์สินส่วนที่เหลือของกองทุนอาจรวมถึงพันธบัตรและเงินฝาก ทั้งนี้ การลงทุนใน
ตลาดอินเดียอาจทำผ่าน Foreign Portfolio Investor หรือ “FPI” ซึ่งจดทะเบียนกับ
หน่ วยงานกำกั บดู แลของประเทศอิ นเดี ย โดย FPI ดั งกล่ าวนี ้ สามารถเป� นได้ ทั้ ง
Manulife Global Fund หรือผู้จัดการการลงทุน

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
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กองทุนจะลงทุนเป�นไปตามวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อาจจะลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือกลุ่ม
อุตสาหกรรม (sector) ใดกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่งและในหลักทรัพย์ของผู้ออกที่มีขนาด
มูลค่าตามราคาตลาดเท่าใดก็ได้โดยไม่จำกัดสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ดังนั้น
กองทุนอาจลงทุนมากกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหลักทรัพย์ของบริษัท
ที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยอาจจะลงทุนในสกุลเงินใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม
จะลงทุนในสกุลเงินรูป�เป�นหลัก
ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหลักทรัพย์ที่
ออกหรือรับประกันโดยภาครัฐใดภาครัฐหนึ่ง (รวมถึงรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน
ภาครัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่น) ซึ่งมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (เช่น ต่ำกว่าอันดับ Baa3 ของ Moody’s หรือ BBB- ของ S&P หรือ Fitch)
ป�จจัยความเสี่ยงหลัก

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ

(1) ความเสี ่ ยงด้ านเศรษฐกิ จมหภาค (Macroeconomic Risk Factors) : การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงหรือการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยอาจ
ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงหรือตลาดซึ่ง
กองทุนหลักอาจเข้าลงทุน
(2) ราคาสิ น ค้า โภคภั ณฑ์ ท ั่ ว โลก (Global Commodity Prices) : พื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงหรือตลาดซึ่งกองทุนหลักอาจลงทุน อาจเป�นผู้นำเข้า
สินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่และการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าดังกล่าวอาจส่งผลต่อกำไร
(margins) สำหรับบริษัทที่อยู่ในพื้นที่นั้น
(3) ความเสี ่ ย งด้ า นราคาน้ ำ มั น (Oil Price Risks) : พื ้ น ที ่ ท างภู ม ิ ศ าสตร์ ที่
เฉพาะเจาะจงหรือตลาดซึ่งกองทุนหลักอาจลงทุนอาจเกิดการขาดแคลนด้าน
พลังงานอย่างหนัก และราคาน้ำมันอาจปรับตัวสูงขึ้นอย่างฉับพลันและต่อเนื่องซึ่ง
อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการค้าและสถานะในการแข่งขัน
(4) ความเสี ่ ย งด้ า นนโยบายรั ฐ บาล (Government Policy Risks) : ในบาง
รั ฐ บาลโดยเฉพาะอย่ างยิ ่ งในภู มิ ภาคซึ ่ง กองทุ น หลั กอาจลงทุน อาจรับเอา
นโยบายทางเศรษฐกิจแบบเสรีและแบบผ่อนคลายมาใช้ ซึ่งในทางกลับกัน
การปล่อยเสรีนี้อาจส่งผลให้ความเสี่ยงในภูมิภาคเพิ่มขึ้นได้
(5) ความเสี่ยงด้านการควบคุมราคา (Risk of Price Controls) : ในบางรัฐบาล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคซึ่งกองทุนหลั กอาจลงทุนมี การควบคุม ราคา
สินทรัพย์บางอย่างและอาจทำหน้าที่ควบคุมราคาสินค้าหรือบริการโดยไม่บอก
กล่าวล่วงหน้าในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำไรส่วนต่างของบริษัทผู้รับ
การลงทุนได้
(6) ความเสี่ยงด้านการควบคุมตลาดหุ้น (Risk of Stock Market Controls) :
กฎเกณฑ์ของตลาดหุ้นที่กำลังค่อย ๆ พัฒนาในบางตลาดหรือเขตเศรษฐกิจนั้น
มีความเสี่ยงว่ากฎระเบียบดังกล่าวอาจจะเพิ่มขึ้นจนส่งผลกระทบต่อราคาซื้อ
ขายหรือเสรีภาพในการซื้อขายหุ้น ซึ่งจำกัดความสามารถในการเข้าทำราคา
ของเงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อกองทุนหลัก
(7) ความเสี่ยงจากตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Risks) : นอกเหนือจาก
ความเกี่ยวพันในบางตลาดหรือเขตเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคทางภูมิศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องเป�นวงกว้างซึ่งกองทุนหลักอาจลงทุนอยู่ ในบางตลาดหรือบางเขต
เศรษฐกิจอาจถูกมองโดยทั่วไปว่าเป�นตลาดเกิดใหม่ ทั้งนี้ ในบางระดับ ความไม่
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มีเสถียรภาพในตลาดการเงินโลกอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาด
เกิดใหม่และส่งผลต่อภูมิภาคซึ่งถือเป�นตลาดเกิดใหม่ด้วยเช่นกัน
(8) ความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์การเมือง (Geopolitical Risks) : นอกเหนือจาก
ความเกี่ยวพันในบางตลาดหรือเขตเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องเป�นวงกว้างซึ่งกองทุนหลักอาจลงทุนอยู่ ในบางภูมิภาคในอดีตเคยถูก
พิจารณาว่าเป�นส่วนที่ไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโลก จึงอาจเกิดความขัดแย้ง
ระดั บภู ม ิ ภาคได้ ในบางโอกาส เช่ นเดี ยวกั บผลกระทบจากภั ยคุ กคามของ
ผู้ก่อการร้ายทั่วโลก ซึ่งเป�นความเสี่ยงที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น แต่ความไม่แน่นอน
ทางภูมิศาสตร์การเมืองสามารถส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของตลาดในภูมิภาคได้
(9) ความเสี่ยงจากการปรับลดความน่าเชื่อถือ (Credit Downgrades): การปรับ
ลดอันดับความน่าเชื่อถือใด ๆ ของบางตลาดในภูมิภาคอาจส่งผลกระทบให้เกิด
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อหุ้นส่วนการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
หรือตลาดซึ่งกองทุนหลักอาจลงทุนอยู่
(10) ความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange
Risks) : ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงหรือตลาดซึ่งกองทุนหลักอาจ
ลงทุนอาจเป�นทั้งผู้นำเข้าหนักของวัตถุดิบและผู้ส่งออกที่สำคัญของทรัพยากร
มนุษย์ สินค้า และบริการ ความผันผวนใด ๆ ของตลาดแลกเปลี่ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศจึงอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุนที่กองทุนหลักเข้าลงทุนได้
(11) ความเสี่ยงด้านตลาดแรงงาน (Labour Market Risks) : ค่าแรงงานที่ต่ำ
เป� นป� จจั ยสำคั ญต่ อการได้ เปรียบในการแข่ งขั นสำหรั บหลายบริ ษ ัทในเขต
เศรษฐกิ จ หรื อ ตลาดเกิ ด ใหม่ และเป� น แรงผลั ก ดั น ต่ อ กระแสเงิ น ทุ น
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎหมายค่าแรงจึงอาจส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัท
เหล่านั้น รวมถึงราคาหุ้นของบริษัทเหล่านั้นด้วย
(12) ความเสี่ยงกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Regulation Risks) :
กฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้ถูกพิจารณาว่าค่อนข้างหละหลวมในตลาดหรือ
เขตเศรษฐกิจเกิดใหม่เป�นส่วนใหญ่ การเพิ่มขึ้นใด ๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมจึงอาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมในตลาดหรือเขตเศรษฐกิจ
เหล่านี้ได้
กองทุ น หลัก จะลงทุน ในตลาดอิ นเดียผ่ าน FII (Foreign Institutional Investors)
ซ ึ ่ ง ค ว บ ค ุ ม โ ด ย The Securities and Exchange Board of India Foreign
Institutional Investors Regulation, 1995 การลงทุนที่ผ่านสถานะของ FI ดังกล่าว
อาจถูกจำกัดให้เป�นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ถูกกำหนดในขณะนั้นโดยผู้มี
อำนาจของอินเดียหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อินเดีย
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรรับทราบความเสี่ยงใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์
ดังกล่าว
สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

มูลค่าขัน้ ต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก

ไม่กำหนด

มูลค่าขัน้ ต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป

ไม่กำหนด
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มูลค่าขัน้ ต่ำการถือหน่วยลงทุน
(Minimum Holding)

ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุน

Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited

วันที่เสนอขายและรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน

ทุกวันทำการ ภายในเวลา 13.00 น. ของประเทศลักเซมเบิร์ก

ผู้จัดจำหน่ายทั่วไป

Manulife Investment Management International Holdings Limited

ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้ปฏิบัติการด้าน
กองทุน นายทะเบียนกองทุน และ
ตัวแทนการชำระเงิน

Citibank Europe plc. (Luxembourg Branch)

ผู้สอบบัญชีกองทุน

PricewaterhouseCoopers Société coopérative

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก :
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก
ไม่มี*
(Initial Charge)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ไม่มี
(Redemption Charge)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 1% ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(Switching Charge)
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อป�ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน
ค่าธรรมเนียมผู้ปฏิบตั ิการด้านกองทุน นายทะเบียน
กองทุนและตัวแทนการชำระเงิน (Administrator,
Registrar, Listing Agent, Paying Agent and
Transfer Agent)
ค่าธรรมเนียมการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน
(Swing Pricing)
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (Other Expenses)

0.90%**
ประมาณ 0.003% ถึง 0.40% ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่น ๆ (1)
ไม่เกิน 0.5% ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่น ๆ (2)

สูงสุดไม่เกิน 2.00% ของ NAV ต่อหน่วย
(NAV per Share) (3)
ขึ้นอยูก่ ับเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (4)

แหล่งข้อมูล : อ้างอิงข้อมูลใน Prospectus ของ Manulife Global Fund
* กองทุนหลักได้มีการปรับปรุงหนังสือชี้ชวน โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก (initial charge)
สำหรับ Share Class I2 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป�นต้นไป
** กองทุ น Manulife Global Fund – India Equity Fund (Share Class I2) จะคื น (rebate) ค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด การให้ แ ก่
กองทุนเป�ดเคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ในอัตราร้อยละ 0.40 ต่อป�ของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุน Manulife Global
Fund – India Equity Fund (Share Class I2) โดยเก็บเข้าเป�นทรัพย์สินของกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)
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ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
หมายเหตุ :
(1) กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินโดยคำนวณอ้างอิงกับทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนหลัก ณ วันที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละวันและจะจ่ายในแต่ละเดือน ผู้รับฝากทรัพย์สินและกองทุนหลักจะตกลงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป�นครัง้ คราวตามแต่
อัตราของตลาดในประเทศลักเซมเบิร์ก นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือและเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน
ซึ่งกองทุนหลักมีหน้าที่ผูกพันค่าใช้จ่ายตามสมควรที่เกิดขึ้นจากผู้รับฝากทรัพย์สินหรือธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินโดยปกติจะรวมถึงค่าธรรมเนียมในการ
เก็บรักษาทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการธุรกรรมบางประการของธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในส่วนนี้ที่จะจ่ายให้กับผู้รับฝากทรัพย์สินในแต่ละรอบป�
บัญชีนั้นจะเป�ดเผยในรายงานประจำป�ของกองทุนหลัก
ผู้รับฝากทรัพย์สินจะเป�นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ของผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งในเขตภูมิภาคอื่น ๆ
ทั้งนี้ กองทุนหลักได้แต่งตั้ง Citibank Europe plc (สาขาประเทศลักเซมเบิร์ก) เป�นผู้รับฝากทรัพย์สิน ตามสัญญาแต่งตั้งผู้รับ
ฝากทรัพย์สินฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 (ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2548) โดยผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุน
หลักจะเป�นผู้ถือเงินสดหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองทุนหลักในนามของกองทุนหลัก ทั้งนี้ ผู้รับฝากทรัพย์สินโดยการ
อนุมัติของกองทุนหลัก อาจแต่ งตั้ งธนาคารและสถาบันการเงิน แห่ง อื่ น ๆ ให้ถือสินทรัพย์ของกองทุนหลัก แทนตนเองได้
อนึ่ง ผู้รับฝากทรัพย์สินเป�นบริษัทย่อย (subsidiary) ของ Citigroup Inc.
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินอาจมีอัตราแตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตลาดที่สินทรัพย์ของกองทุนหลักถูกนำไปลงทุนและรักษา
ไว้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีอัตราตั้งแต่ 0.003% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่กองทุนหลักมีอยู่ในตลาดที่พัฒนาแล้ว
(developed market) ถึง 0.40% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่กองทุนหลักมีอยู่ในตลาดเกิดใหม่ (emerging market)
ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมในการดำเนินการธุรกรรมบางประการ (transaction charges) ค่าใช้จ่าย
ตามสมควร (reasonable disbursement) และค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket)
ค่าธรรมเนียมการชำระเงินหรือส่งมอบในแต่ละธุรกรรม (settlement charges) คิดโดยคำนวณจากธุรกรรมแต่ละธุรกรรม
เป�นคราว ๆ ไป ซึ่งอาจจะแตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศที่หลักทรัพย์นั้นถูกส่งมอบหรือมีการชำระหนี้ โดยค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวนี้ จะมีอัตราตั้งแต่ 6ดอลลาร์สหรัฐต่อธุรกรรมในตลาดที่พัฒนาแล้ว (developed market) ถึง 130 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อธุรกรรมในตลาดเกิดใหม่ (emerging market)
(2) กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับตัวแทนการชำระเงินในอัตราที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญาตลอดจนค่าใช้จ่ายตามจริง
(out-ofpocket) ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานในหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาตามสมควร
รายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้ปฏิบัติการด้านกองทุน นายทะเบียนกองทุน ตัวแทนจดทะเบียนหน่วย
ลงทุน ตัวแทนการชำระเงินและตัวแทนการโอนหน่วยลงทุนเป�นไปตามที่ปรากฎด้านล่างนี้
ภายใต้สัญญาบริการบริหารกองทุนหลัก ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 (ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2548)
กองทุนหลักแต่งตั้ง Citibank Europe plc (สาขาประเทศลักเซมเบิร์ก) เป�นผู้ปฏิบัติการด้านกองทุน นายทะเบียนกองทุน
ตัวแทนจดทะเบียนหน่วยลงทุน ตัวแทนการชำระเงินและตัวแทนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดย Citibank Europe
plc (สาขาประเทศลักเซมเบิร์ก) เป�นผู้ดำเนินการจอง การรับซื้อคืน การสับเปลี่ยน และการโอนหน่วยลงทุน รวมถึงลงทะเบียน
ธุรกรรมดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
นอกจากนี้ Citibank Europe plc (สาขาประเทศลักเซมเบิรก์ ) ยังให้บริการกองทุนหลักในการดำเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับการเก็บ
รักษาบัญชีของกองทุน การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน ณ วันคำนวณ (valuation date)
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จ่ายเงินป�นผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การเตรียมและแจกจ่ายรายงานผู้ถือหน่วย
ลงทุนและการให้บริการเกี่ยวกับการบริหารกองทุนหลักอื่น ๆ
กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการบริหารดังกล่าวที่อัตราตลาด (commercial rate) ซึ่งคู่สัญญาจะตกลง
กำหนดเป�นคราว ๆ บวกด้วยค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket) ตามสมควร โดยค่าธรรมเนียมสูงสุดสำหรับการบริการเหล่านี้
เท่ากับ 0.5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ซึ่งอัตรานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket) ตามสมควร
(3) นโยบายการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (Swing Pricing Policy)
เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนย่อยใน
กรณีที่เกิดเหตุการณ์มีมูลค่าเงินลงทุนสุทธิเข้าหรือออกอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทอาจมีการปรับปรุงการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV) ของกองทุ น ย่ อ ยใด ๆ ในแต่ ล ะวั น ทำการตามนโยบาย Swing Price ตั ้ ง แต่ ว ั น ที ่ 18 มกราคม 2564 เป� น ต้ น ไป
ซึ่งจะกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับแก้ไขดังต่อไปนี้
"บริษัทอาจจำเป�นต้องใช้เครื่องมือในการรองรับมูลค่าเงินลงทุนสุทธิไหลเข้าหรือไหลออกอย่างมีนัยสำคัญอันเป�นผลมาจากการ
ที่ผู้ลงทุนทำรายการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป�นจำนวนมากจนส่งผลให้มีต้นทุนการทำธุรกรรมที่สูงขึ้นจาก
การซื้อขายทรัพย์สินในพอร์ตการลงทุนของกองทุนย่อย ด้วยเหตุนี้ กองทุนย่อยจึงอาจมีการลดลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ
หน่วย (“Dilution”) ดังนั้น เพื่อเป�นการลดผลกระทบจากการปรับลดลงดังกล่าวและเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลง
ทุนเดิมที่อยู่ในกองทุน บริษัทจะนำนโยบายการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน ("Swing Pricing Policy”) มาเป�นส่วนหนึ่งของนโยบาย
การประเมินมูลค่ารายวัน (Daily Valuation Policy) โดยนโยบาย Swing Price ดังกล่าวจะนำมาใช้กับกองทุนย่อยทุกกองทุน
หากในวันทำการใด ผลรวมสุทธิจากการทำรายการของผู้ลงทุนในกองทุนย่อยเกินกว่าระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยคำนวณจาก
เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องหรือจากจำนวนเงินในฐานสกุลเงิน (base currency) ของกองทุน
ย่อยที่เกี่ยวข้อง (ตามที่คณะกรรมการหรือผู้มีอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกำหนดและทบทวนเป�นครั้งคราว)
โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) ของกองทุนย่อยอาจมีการปรับขึ้นหรือลงเพื่อสะท้อนต้นทุน (รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายและประมาณการส่วนต่างของราคาซื้อ/ ขายคืน) จากมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าสุทธิและมูลค่าเงินลงทุนไหล
ออกสุทธิตามลำดับ ("การปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุน" [“Adjustment”]) หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป�นประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้ลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดังนี้
(1) ผลรวมสุทธิจากการทำรายการของผู้ลงทุนในกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องจะถูกกำหนดโดยบริษัทตามข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่ ณ เวลา
ที่ทำการคำนวณ NAV
(2) มูลค่าของการปรับปรุงฯ (Adjustment) ขึ้นอยู่กับต้นทุนการซื้อขายในอดีตและสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ถือครองโดย
กองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ
(3) มูลค่าของการปรับปรุงฯ สำหรับกองทุนย่อยแต่ละกองทุนจะได้รับการทบทวนอย่างน้อยป�ละสองครั้งเพื่อสะท้อนถึงต้นทุน
ประมาณการของการซื้อขายทรัพย์สินที่ถือครองโดยกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องและสภาวะตลาดในขณะนั้น โดยขั้นตอนในการ
ประมาณการสำหรับมูลค่าของการปรับปรุงฯ จะคำนึงถึงป�จจัยหลักต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดต้นทุนในการซื้อขาย (เช่น ส่วนต่าง
ราคาเสนอซื้อ/ขาย (bid/ask spreads) ภาษีหรืออากรที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียมนายหน้า (brokerage
fees) เป�นต้น) การปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าวนี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละกองทุนย่อย โดยจะไม่เกิน 2.00%
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเดิม (NAV per Share) (“อัตราสูงสุดในการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุน”) ในกรณีที่
เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ กรรมการอาจพิจารณาเพิ่มอัตราสูงสุดในการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนจากที่ระบุไว้ข้างต้น
เป�นการชั่วคราวเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป�นสำคัญ โดยจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทราบ
ล่ ว งหน้ า ทั ้ ง นี ้ มู ล ค่ า ของการปรั บ ปรุ ง ฯ จะถู ก กำหนดขึ ้ น โดยคณะกรรมการหรื อ ผู ้ ม ี อ ำนาจที ่ ไ ด้ ร ั บ มอบหมาย
จากคณะกรรมการ
(4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) ของกองทุนย่อยจะถูกคำนวณแยกต่างหากจากกัน
แต่การปรับปรุงฯ ใด ๆ ในรูปของเปอร์เซ็นต์จะมีผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) ของแต่ละชนิด
หน่วยลงทุนของกองทุนย่อยเหมือนกัน
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(5) อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่อิงกับผลการดำเนินงาน (Performance fee) และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่คิดจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (NAV-based fee) จะคำนวณตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) ก่อนการปรับปรุงมูลค่า
หน่วยลงทุนใด ๆ "จากผลของการใช้นโยบาย Swing Price นี้ กองทุนย่อยจะต้องอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของนโยบายการปรับ
มูลค่าหน่วยลงทุน (Swing Pricing Risk) ซึ่งสรุปได้ดังนี้ :
-

ขนาดของผลกระทบจากการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนจะถูกกำหนดโดยต้นทุนประมาณการของทรัพย์สินที่ซื้อขายแต่
ละประเภทที่ถือครองโดยกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องและสภาวะตลาดในขณะนั้น โดยมูลค่าของการปรับปรุงฯ นี้สะท้อนถึง
ต้นทุนการซื้อขายโดยประมาณของกองทุนย่อยที่ถูกกำหนดโดยต้นทุนการซื้อขายในอดีตและสภาวะตลาดซึ่งอาจไม่ใช่
ต้นทุนการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริง

-

การเคลื่อนไหวของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในส่วนของกองทุนย่อยอาจไม่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของพอร์ต
การลงทุนที่แท้จริงอันเป�นผลมาจากการใช้นโยบาย Swing Price โดยปกติ การปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนที่เกิดจาก
นโยบาย Swing Price จะทำให้มูลค่าสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) เพิ่มขึ้นเมื่อมีปริมาณเงินลงทุนสุทธิจำนวนมาก
ไหลเข้ากองทุนย่อยและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยจะลดลงเมื่อมีปริมาณเงินลงทุนสุทธิไหลออกจำนวนมาก ซึ่งการ
ปรับปรุงฯ เดียวกันนี้จะถูกนำมาใช้กับทุกชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนย่อย ดังนั้น ผู้ลงทุนที่ทำธุรกรรมทั้งหมด
ในกองทุนย่อยไม่ว่าจะทำรายการซื้อหรือขายคืนจะได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงฯ ดังกล่าว

-

เนื่องด้วยการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนจากนโยบาย Swing Price เกี่ยวข้องกับการไหลเข้าและการไหลออกของเงิน
จากกองทุนย่อยจึงไม่สามารถคาดการณ์แน่นอนได้ว่าจะเกิดการปรับลดในช่วงเวลาใดในอนาคต ดังนั้น จึงไม่สามารถ
คาดการณ์ได้อย่างแม่นยำเช่นกันว่าบริษัทจะมีความจำเป�นที่ต้องใช้นโยบาย Swing Price มากน้อยเพียงใด

(4) กองทุนหลักจะจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการของกองทุนหลัก รวมถึงค่าธรรมเนียมผู้สอบ
บัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาอื่น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสารหนังสือชี้ชวน
ฉบับป�จจุบันของกองทุนหลักและเอกสารหนังสือชี้ชวนอื่นใดภายหลัง ตลอดจน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์
และแจกจ่ายเอกสารรายงานประจำป� และรายงานผลการดำเนินการรอบหกเดือน นอกจากนี้ กองทุนหลักจะรับผิดชอบใน
บรรดาค่าใช้จ่ายนายหน้า ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการหรือ
ผู้บริหารกองทุนหลักบางท่านและค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket) ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานในหน้าที่ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กองทุนหลักจะไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือจ่ายค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดที่เกี่ยวเนื่องกับ
การขายหรือตัวแทนการตลาดและกองทุนหลักจะไม่มีสิทธิที่จะได้รับค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับการขายหรือตัวแทน
การตลาดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ
จำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น : 1,600,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี
ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษทั จัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนเงินทุน : เป�นจำนวน
ร้อยละ 15.0 ของจำนวนเงินทุนโครงการ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 160,000,000.0000 หน่วย
ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการขอวงเงินลงทุนจัดสรรเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่น
ใดที่มีอำนาจตามกฎหมายในการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการ
นอกจากนี้ ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป�นกองทุนรวมแล้ว กองทุนสามารถเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการที่จดทะเบียนไว้
กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยจะเป�นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
4. การบริหารจัดการกองทุน
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :
-

การลดความเสี่ยง (Hedging)

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลักส่วนกองทุน
หลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน
5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit)
ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :
-

สิทธิที่จะได้รับเงินป�นผล

รายการ class of unit :
1. ชื่อย่อ : KWI INDIA-A
เป�นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป�น
รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดสะสมมูลค่า
คำอธิบาย :
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เป�ดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และ
สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
2. ชื่อย่อ : KWI INDIA-D
เป�นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป�น
รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดจ่ายเงินป�นผล
คำอธิบาย :
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล/สถาบัน เป�ดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจากเงินป�นผล
6. การจ่ายเงินป�นผล
ชื่อย่อ
KWI INDIA-A
KWI INDIA-D

นโยบายการจ่ายเงินป�นผล
ไม่จ่าย
จ่าย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินป�นผล :
(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินป�นผล (Dividend) ไม่เกินป�ละ 12 ครั้ง
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(2) การจ่ายเงินป�นผลของกองทุนรวมจะจ่ายจากกำไรสะสม และ/หรือกำไรสุทธิเมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสม และ/หรือมีกำไรสุทธิ
ในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินป�นผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินป�นผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินป�นผลนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินป�นผลของกองทุนในอนาคต
กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินป�นผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินป�นผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินป�นผล บริษัทจัดการจะเป�ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
จ่ายเงินป�นผล วันป�ดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินป�นผล และอัตราเงินป�นผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินป�นผล ด้วยวิธีการ
ที่เหมาะสมดังต่อไปนี้
(1) เป�ดเผยข้อมูลในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได้ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิด
ไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจ่ายเงินป�นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินป�นผล ด้วยวิธีการที่ต่างกันสำหรับ
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินป�นผลที ่ขายในช่ว งเวลาที ่ต่า งกั นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนัก งาน ก.ล.ต.
ก่อนดำเนินการจ่ายเงินป�นผลในแต่ละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกำหนด
ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินป�นผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บริษัทจัดการจะไม่นำเงินป�นผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเป�ดนั้น
ทั้งนี้ เงินป�นผลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับถือเป�นเงินได้พึงประเมินที่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้ประจำป� และเงินป�นผลที่จ่ายนี้ย่อม
ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจำนวนเงินป�นผล
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
รายการ class of unit :
1. ชื่อย่อ : KWI INDIA-A
มูลค่าขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

2. ชื่อย่อ : KWI INDIA-D
มูลค่าขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
-

แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.
สำหรับกรณีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. บริษัทจัดการจะถือเป�นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำ
การซื้อขายถัดไป
กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
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บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะทำการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป�นเงินบาทให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยสั่งจ่ายเป�นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโดยนำเงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป�นผู้มอบให้
หรือดำเนินการหักกลบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะ
นำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะไม่นับรวมวันหยุด
ทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการขอผ่อนผันระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับกรณีมี
การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าและราคา
ดังกล่าวตามที่ได้รับการผ่อนผัน
(2) บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืน
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน”
(3) บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป�นไปตามประกาศหรือตามหัวข้อ “เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง”
บริษัทจัดการจะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง เพิ่มเติมช่องทาง วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วิธีการชำระเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนดเพื่อเพิ่มความสะดวกและประโยชน์สูงสุด
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความ
เหมาะสม
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
1. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป�นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป�นหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทนบริษัทจัดการจะต้องได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป�นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืน หน่วยลงทุนของกองทุน
เป�ดไว้แล้วได้เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป�นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจำเป�นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเป�ดได้อย่างสมเหตุสมผล
กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
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(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลา ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อ คืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเป�ดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป�นอัตราตั้งแต่ ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง
และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วย ลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขาย คืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเป�ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วย วิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของ การเลื่อน และหลักฐาน
การได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูล ของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2)
ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืน หน่วยลงทุนในช่วงเวลา
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือ หน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืน
ก่อนหลัง
3. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย
(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้
ข้อจำกัดการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับ
ผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติอเมริกันหรือ ผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card
ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
(2) นิติบุคคลรวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป�นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติ
บุคคลดังกล่าว
(3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
(4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
(5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ (1) - (4) ข้างต้นนี้
เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :
บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้
เป�นไปตามประกาศ
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นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวจะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วย
ลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือกรณีที่คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใดมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
2. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติอเมริกนั
หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ ในประเทศสหรั ฐอเมริก า (ซึ่งรวมถึงดิ นแดนของประเทศสหรั ฐอเมริก า หรือที่ประเทศสหรัฐ อเมริ ก า
ครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2)
นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป�นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติ
บุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือ
ส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา
รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาใน
การดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4)
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
สำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังที่กล่าวมาข้างต้น
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
8.1 ค่าธรรมเนียมรวม
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด :
1. ชื่อย่อ : KWI INDIA-A
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 6.42 ต่อป� ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ถัวเฉลี่ยระหว่างงวด
2. ชื่อย่อ : KWI INDIA-D
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 6.42 ต่อป� ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ถัวเฉลี่ยระหว่างงวด
รายละเอียดเพิ่มเติม :
อัตราดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
ขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) เป�นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง โดยผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่มีการปรับปรุงทุกรอบป�บัญชีเพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ
กองทุน ณ วันสิ้นรอบป�บัญชีที่ผ่านมา
หมายเหตุ : การกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันจด
ทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนจัดตั้งใหม่) และ/หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นป� อนึ่ง ในกรณีระหว่างป� มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวดลดลง อาจทำให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม
ที่เรียกเก็บเมื่อคำนวณเป�นอัตราร้อยละต่อป�ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป�น
ผลมาจากการคำนวณในฐานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่แตกต่างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุน
รวมในอัตราที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด โดยในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นใดของกองทุน
เพิ่มอีก ยกเว้นในส่วนของค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
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ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป�นในการ
ปฏิบัติตามประกาศกฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายป�
1. ชื่อย่อ : KWI INDIA-A
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายป� ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 1.8725 ต่อป� ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ
2. ชื่อย่อ : KWI INDIA-D
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายป� ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 1.8725 ต่อป� ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายป�
1. ชื่อย่อ : KWI INDIA-A
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายป� ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.0642 ต่อป� ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่
คำนวณ
2. ชื่อย่อ : KWI INDIA-D
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายป� ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.0642 ต่อป� ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่
คำนวณ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายป�
1. ชื่อย่อ : KWI INDIA-A
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายป� ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.107 ต่อป� ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ณ วันที่คำนวณ
2. ชื่อย่อ : KWI INDIA-D
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายป� ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.107 ต่อป� ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ณ วันที่คำนวณ
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ประมาณการค่า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อป� ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
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(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่าย
ด้านการตลาด รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนำกองทุน เป�นต้น ตามที่
จ่ายจริง ทั้งนี้ ไม่เกิน 1,000,000.- บาท
(1.2) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป�นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของกองทุนซึ่งจะเรียกเก็บจากกองทุน ได้แก่
(2.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่าย
ด้านการตลาด รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนำกองทุน เป�นต้น ตามที่
จ่ายจริง ทั้งนี้ จะไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมต่อป�
(2.2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั้งการจัดทำ
หนังสือหรือเอกสารการเป�นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป�นนายทะเบียน เป�นต้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร
ต่าง ๆ
(2.3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น ค่าอากร
แสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีซื้อ
หน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุนค่าธรรมเนียมการใช้ Telebanking เป�นต้น
(2.4) ค่าธรรมเนียมผู้ชำระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบ
บัญชีเมื่อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยหรือชำระเงิน หรือทรัพย์สินอื่นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกกองทุน
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในระหว่างการชำระ
บัญชีและเลิกกองทุน
(2.5) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใด ๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายต่าง ๆ ในการดำเนินคดีทางศาลเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึง ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับ
การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ และ ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการประเมินทรัพย์สินอื่น
(2.6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป�นหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื่น
แทนเงิน
(2.7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบคำขอเป�ดบัญชีกองทุน คำสั่งซื้อ
หน่วยลงทุน คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบยืนยัน/
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และเอกสารและแบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน
(2.8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนำส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศ ซึ่งรวมถึงการลงประกาศ
ต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่าง ๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
ที่บริษัทจัดการจัดทำขึ้นหรือมีหน้าที่จัดทำขึ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกำหนดหรือกฎหมายกำหนด
(2.9) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการสอบบัญชี
(2.10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน
(2.11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื่อได้รับคำสั่งจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี)
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(2.12) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้า
ฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
(2.13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี)
ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น
การจัดหา ให้ได้มา รับมอบส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าใช้จ่ายของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศในการให้บริการทั่วไป
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกีย่ วข้องกับการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ค่าประกันความเสี่ยง
จากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งที่เกิดในประเทศไทยและต่างประเทศ หรือความเสี่ยงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ท ั ้ ง ในและต่ า งประเทศ เช่ น สั ญ ญา Forward, Swap, Future และค่ า ใช้ จ ่ า ยหรื อ
ค่าธรรมเนียมธนาคารอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทุนสามารถลงทุนใน
หลักทรัพย์ดังกล่าวเป�นต้น
(2.14) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดการกองทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าที่ปรึกษา
กฎหมายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
ติดตามหนี้ของกองทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคำสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของ
สมาคม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการประสานงาน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที่พัก
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าประกันการเดินทาง เป�นต้น
(2.15) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำ รายการลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าไปรษณียากรสำหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอำนาจตามกฎหมาย รวมทั้งค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับการจัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบดูแล รักษาป้องกันผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุน
ที่นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายป�” เป�นต้น
(2.16) ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ ค่าไปรษณียากรสำหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ
(2.17) ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ ค่ า ใช้ จ ่ า ยที ่ เ กี ่ ย วกั บ การชำระราคา รั บ ชำระราคา ส่ ง มอบหรื อ รั บ มอบหลั ก ทรั พ ย์ เช่ น
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงินเพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ (Settlement
Advance/Contractual Settlement) จากผู ้ ร ั บ ฝากทรั พ ย์ ส ิ น ต่ า งประเทศ กรณี เ กิ ด รายการ failed trade
ในรายการขายหลักทรัพย์ตามที่จ่ายจริง เป�นต้น
(2.18) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินป�นผล
(2.19) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน
(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน ซึ่งมิได้ระบุไว้ (ถ้ามี) บริษัทจัดการ
จะเรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนเงินและเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ
0.0107 ต่อป�ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะเป�ดเผยแยกเป�นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวน
ฉบับข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจำป� ซึ่งบริษัทจัดการต้องจัดทำเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละป�
หมายเหตุ :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ข้างต้นเป�นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)
1. ชื่อย่อ : KWI INDIA-A
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เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : มี
-

เงื่อนไข ในช่วงเสนอขายครั้งแรก เรียกเก็บ 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเก็บจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม และ/หรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากันก็ได้ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ ในการคิดค่าธรรมเนียมโดยติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับ
ลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสั่งซื้อหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมูลค่าซื้อขาย

-

เงื่อนไข ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเก็บจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม และ/หรือแต่ละรายใน
อัตราที่ไม่เท่ากันก็ได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ ในการคิดค่าธรรมเนียมโดยติดประกาศไว้
ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมูลค่าซื้อขาย

2. ชื่อย่อ : KWI INDIA-D
เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : มี
-

เงื่อนไข ในช่วงเสนอขายครั้งแรก เรียกเก็บ 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเก็บจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม และ/หรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากันก็ได้ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ ในการคิดค่าธรรมเนียมโดยติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับ
ลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสั่งซื้อหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมูลค่าซื้อขาย

-

เงื่อนไข ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเก็บจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม และ/หรือแต่ละรายใน
อัตราที่ไม่เท่ากันก็ได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ ในการคิดค่าธรรมเนียมโดยติดประกาศไว้
ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมูลค่าซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)
1. ชื่อย่อ : KWI INDIA-A
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) : ไม่มี
2. ชื่อย่อ : KWI INDIA-D
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in)
1. ชื่อย่อ : KWI INDIA-A
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ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) : ไม่มี
2. ชื่อย่อ : KWI INDIA-D
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out)
1. ชื่อย่อ : KWI INDIA-A
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out) : ไม่มี
2. ชื่อย่อ : KWI INDIA-D
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out) : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
ค่าธรรมเนียม : 200.0 บาท
ต่อหน่วยลงทุน : 0.0 หน่วย
หรือเศษของ : 0.0 หน่วย
ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ฉบับละ : 50.0 บาท
ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมอื่น : มี
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
(1) ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนดเป�นการทั่วไป
(2) ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนกองทุน อาทิเช่น ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่
ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถนำฝากเงิน
ดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิ ทธิ
ในหน่วยลงทุนหรือรายงานการถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งพิสูจน์ได้
ว่าเป�นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื่อนำไปใช้เป�นหลักประกันใน
การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่น ๆ โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป�นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะ
ดังกล่าว
ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน : 0.0
ตามที่จ่ายจริง
รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) :
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป�นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
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8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม
การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคำนวณ
เป�นรายวัน และเรียกเก็บจากกองทุนเป�นรายเดือน ภายใน 15 วันทำการถัดไปจากวันสิ้นเดือน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เรียกเก็บตามข้อ "ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ" ใน (1) และ (2) ภายใต้หัวข้อ 8.2 "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม" จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้นหรือในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้จา่ ยดังกล่าว ทั้งนี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป�นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนัก
บัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษี
อื่นใดในทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
บริษัทจัดการจะดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย
การดำเนินการของ บลจ.
1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย
1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ
เป�ดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อนการเรียก
เก็บเพิ่มขึ้น
1
1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ (มีการกำหนดอย่าง
ชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะดังกล่าวได้)
1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ
บลจ. ต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
เป�ดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ
เพิ่มขึ้น และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่
เปลี่ยนแปลง
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ
บลจ. ต้องขอมติ3 เพื่อแก้ไขโครงการ
2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย
เป� ดเผย2 ให้ ผ ู ้ ลงทุ นทราบภายใน 3 วั นทำการนั บแต่ ว ั นที ่ มี
2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
การเรียกเก็บลดลง
2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ
ให้ บลจ. สามารถขอแก้ ไขโครงการ โดยให้ ถ ื อว่ าสำนั กงาน
เห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว
1

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ป�นับแต่วันที่ บลจ. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น
การเป�ดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง
3
ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน และ
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
2

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม
1. ชื่อย่อ : KWI INDIA-A
-

เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป�นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป�นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) :
กองทุนรวมทั่วไป
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อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 5.00
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะเป�ดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และ/หรือระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ในหนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด
ข้อสงวนสิทธิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตรา
สูงสุดที่กำหนดในโครงการ และ/หรือปรับเพิม่ ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และ/หรือ
ปรับเพิ่มระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการ
ระหว่างการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเป�ดเผยในหนังสือ
ชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตามบริษัท
จัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee
ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่เรียกเก็บ Liquidity Fee ในวันทำการใดที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทำ
ธุรกรรมการลงทุนที่เข้าหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผล
กระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมี
หลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Liquidity Fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทาง
ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งพิจารณาจากป�จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณ
การภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากป�จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้
เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการ
ปรั บ มู ล ค่ า ทรั พ ย์ ส ิ น สุ ท ธิ ด ้ ว ยสู ต รการคำนวณที ่ ส ะท้ อ นต้ น ทุ น ในการซื ้ อ ขายทรั พ ย์ ส ิ น ของกองทุ น รวม
(Swing Pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสีย่ ง
สภาพคล่องอื่นได้
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่ อ งมื อ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ ากองทุ น
อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุนแต่อย่างใด
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กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้กองทุนดำเนินการใช้ Liquidity Fee หรือเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการ เพียงหนึ่งเครื่องมือหรือหลายเครื่องมือพร้อมกันแทนได้ เพื่อให้มีผลลัพธ์
สอดคล้องกับการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง (underlying fund) ที่กองทุนเข้าไป
ลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการและเป�นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา Swing Factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. Swing Factor มีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการ
อาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากป�จจัย
ที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. Swing Thresholds มี ห ลั ก การในการพิ จ ารณาเป� น ไปตามนโยบายและแนวทางที ่ บ ริ ษ ั ท จั ด การกำหนด
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากป�จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะ
นั้น ๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ ADLs แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เรียกเก็บจริง ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตรา
สูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือเปลีย่ นแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ได้ตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป�นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำ
การที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา
และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน
ของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้
รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริ ษ ั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ท ี ่ จ ะพิ จ ารณาเปลี ่ ย นวิ ธ ี ป ฏิ บ ั ต ิ เ ป� น แบบ Full swing pricing หรื อ Partial
swingpricing ได้ในอนาคตขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการและความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์หรือในแต่
ละช่วงเวลา โดยมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด
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4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ
ซึ่งมีหลักการในการพิ จารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่ บริษ ัท จัด การกำหนด โดยมีการปฏิบัติ ต่ อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ Partial Swing Pricing จะเป�นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของ
มู ล ค่ าซื้ อขายหน่ว ยลงทุ นสุ ท ธิ ของกองทุน เที ย บกับ มู ลค่ าทรัพ ย์สิ นสุ ท ธิ ท ั้ ง หมดของกองทุน มีค ่า เกินกว่า
Swing Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการ
ซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืน
หน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป�นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้กองทุนดำเนินการใช้ Swing Pricing หรือเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการ เพียงหนึ่งเครื่องมือหรือหลายเครื่องมือพร้อมกันแทนได้ เพื่อให้มีผลลัพธ์
สอดคล้องกับการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง (underlying fund) ที่กองทุนเข้าไป
ลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการและเป�นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies ADLs) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน
ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor
จะคำนึงถึงป�จจัยที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่
และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากป�จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด
ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงป�จจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการ
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ภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากป�จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้
เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) และสับเปลี่ยน
หน่ ว ยลงทุ น เข้ า (switch in) หรื อ ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น (redemption) และสั บ เปลี ่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ออก
(switch out) เพียงฝ��งใดฝ��งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in)
หรือขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ในปริมาณมากตาม
แนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้
ในโครงการ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ ADLs โดยบริษัทจัดการจะเป�ดเผยใน
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตาม
บริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป�นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำ
การที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือ
ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่
เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวัน
ทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียก
เก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผล
กระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมี
หลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป�นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold
ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน
(subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน
(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณ
เป�นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการจะกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
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(2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป และ
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุนแต่อย่างใด
กองทุ น รวม feeder fund และ fund of funds เมื ่ อ กองทุ น ปลายทางมี ก ารใช้ ADLs บริ ษ ั ท จั ด การจะพิ จ ารณา
ดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้กองทุนดำเนินการใช้ ADLs หรือเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง
อื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการ เพียงหนึ่งเครื่องมือหรือหลายเครื่องมือพร้อมกันแทนได้ เพื่อให้มีผลลัพธ์สอดคล้องกับ
การใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง (underlying fund) ที่กองทุนเข้าไปลงทุนได้
โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ และเป�นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
-

การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :
กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 50,000,000.00 บาท
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป�นเวลา : 5 วันทำการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Notice Period ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม ซึ่งกำหนดให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเกินกว่าระดับปริมาณที่กำหนดไว้จะต้อง
แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนวันที่ต้องการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
โดยพิจารณาตามเงื่อนไขในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในวันทำการก่อนหน้า : น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท
มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ สับเปลี่ยนออก* : มากกว่า 50 ล้านบาท
ระยะเวลาที่ผู้ลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันทำรายการ : ไม่เกิน 5 วันทำการ
(2) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในวันทำการก่อนหน้า : ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป
มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ สับเปลี่ยนออก* : มากกว่า 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนในวันทำการก่อนหน้า
ระยะเวลาที่ผู้ลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันทำรายการ : ไม่เกิน 5 วันทำการ
หมายเหตุ : *มู ล ค่ า การขายคื น หน่ ว ยลงทุ น และ/หรื อ สั บ เปลี ่ ยนออก คำนวณจากยอดรวมมู ลค่ าขายคืน
และ/หรือสับเปลี่ยนออกของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายผ่านทุกช่องทางในวันทำการใด ๆ
3. บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ
1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิบัติกับคำสั่งที่ได้จาก Notice Period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย ซึ่งมีหลักการ
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ในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side
pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ (ถ้ามี)
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่ม
ไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ ในโครงการ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่า งการใช้
เครื่องมือ Notice Period โดยบริษัทจัดการจะเป�ดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่ งผล
กระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมี
หลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Notice Period ในวันทำการนั้น
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งพิจารณาจากป�จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากป�จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถ
ทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถ
จะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้กองทุนดำเนินการใช้ Notice period หรือเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการ เพียงหนึ่งเครื่องมือหรือหลายเครื่องมือพร้อมกันแทนได้ เพื่อให้มีผลลัพธ์
สอดคล้องกับการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง (underlying fund) ที่กองทุนเข้าไป
ลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ และเป�นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 15 วันทำการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ขั้นตํ่า ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
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2. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 15 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการ
คำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว
Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบ
กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด
โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วย
มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
4. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน
(pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
5. บริ ษ ั ท จั ด การอาจพิ จ ารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ ล ะครั ้ ง แตกต่ า งกั น ได้
แต่Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั้นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดาน
ที่ระบุไว้ในโครงการ
6. คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่
มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
7. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
8. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
9. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะ
ปรับลดไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป�นไปตามวิธีที่
บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gateที่
ประกาศใช้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่การ
ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป�นต้น
(ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้ Redemption Gate ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผล
กระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมี
หลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
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5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริ ษ ั ท จั ด การอาจพิ จ ารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณี ท ี ่ เ กิ ด สถานการณ์ไ ม่ ป กติ หรื อ ประเมิ นว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดย
พิจารณาป�จจัยเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายป�จจัยร่วมกัน ดังต่อไปนี้
(1) ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนผิดปกติ
(2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ
(3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณ
การไถ่ถอนของกองทุนรวม
(4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ
(5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้
(6) ป�จจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ของกองทุนเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติ
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้กองทุนดำเนินการใช้ Redemption Gate หรือเครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการ เพียงหนึ่งเครื่องมือหรือหลายเครื่องมือพร้อมกันแทนได้ เพื่อให้มีผลลัพธ์
สอดคล้องกับการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง (underlying fund)ที่กองทุนเข้าไป
ลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ และเป�นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน(suspension
of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป�นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่ง
ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น (suspension of dealings) ได้ ด ้ ว ยเหตุ อ ื ่ น ใดดั ง ต่ อ ไปนี ้ ซึ ่ ง ไม่ เ กิ น กว่ า กรณี ท ี ่ ป ระกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
1. เป�นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป�นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้
ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี้
(1) การกระทำที่เป�นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป�นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
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(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทำที่เป�นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ได้ในสาระสำคัญ
2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ
จั ด การของตนอั น เนื ่อ งมาจาก การที ่ บริษ ัท จั ดการกองทุน รวมรายเดิมไม่ สามารถดำรงความเพี ยงพอของ
เงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป�นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ
การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป�นหน่วยลงทุน และการเป�นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
2. ชื่อย่อ : KWI INDIA-D
- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป�นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป�นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 5.00
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะเป�ดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และ/หรือระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ในหนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด
ข้อสงวนสิทธิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตรา
สูงสุดที่กำหนดในโครงการ และ/หรือปรับเพิม่ ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และ/หรือ
ปรับเพิ่มระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการ
ระหว่างการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเป�ดเผยในหนังสือ
ชี ้ ช วนส่ ว นข้ อ มู ล กองทุ น รวมหรื อ ทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษ ั ท จั ด การหรื อ ผ่ า นช่ อ งทางอื ่ น ใดที ่ เ หมาะสมตาม
บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee
ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่เรียกเก็บ Liquidity Fee ในวันทำการใดที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทำ
ธุรกรรมการลงทุนที่เข้าหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผล
กระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมี
หลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
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4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Liquidity Fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทาง
ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งพิจารณาจากป�จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณ
การภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากป�จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้
เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการ
ปรั บ มู ล ค่ า ทรั พ ย์ ส ิ น สุ ท ธิ ด ้ ว ยสู ต รการคำนวณที ่ ส ะท้ อ นต้ น ทุ น ในการซื ้ อ ขายทรั พ ย์ ส ิ น ของกองทุ น รวม
(Swing Pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสีย่ ง
สภาพคล่องอื่นได้
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุนอย่างไร
ก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคง
ลงทุนในกองทุนต่อไป และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุนแต่อย่างใด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้กองทุนดำเนินการใช้ Liquidity Fee หรือเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการ เพียงหนึ่งเครื่องมือหรือหลายเครื่องมือพร้อมกันแทนได้ เพื่อให้มีผลลัพธ์
สอดคล้องกับการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง (underlying fund) ที่กองทุนเข้าไป
ลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการและเป�นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา Swing Factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. Swing Factor มีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการ
อาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากป�จจัย
ที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมิน
จากป�จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ ADLs แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ

31

ข้อสงวนสิทธิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เรียกเก็บจริง ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตรา
สูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือเปลีย่ นแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ได้ตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป�นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำ
การที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา
และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน
ของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้
รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริ ษ ั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ท ี ่ จ ะพิ จ ารณาเปลี ่ ย นวิ ธ ี ป ฏิ บ ั ต ิ เ ป� น แบบ Full swing pricing หรื อ Partial
swingpricing ได้ในอนาคตขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการและความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์หรือในแต่
ละช่วงเวลา โดยมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ
ซึ่งมีหลักการในการพิ จารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่ บริษ ัทจัด การกำหนด โดยมีการปฏิบัติ ต่ อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ Partial Swing Pricing จะเป�นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของ
มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่าSwing
Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อ
หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืน
หน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป�นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้กองทุนดำเนินการใช้ Swing Pricing หรือเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการ เพียงหนึ่งเครื่องมือหรือหลายเครื่องมือพร้อมกันแทนได้ เพื่อให้มีผลลัพธ์
สอดคล้องกับการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง (underlying fund) ที่กองทุนเข้าไป
ลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการและเป�นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
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ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies ADLs) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน
ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor
จะคำนึงถึงป�จจัยที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่
และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากป�จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด
ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงป�จจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการ
ภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากป�จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้
เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) และสับเปลี่ยน
หน่ ว ยลงทุ น เข้ า (switch in) หรื อ ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น (redemption) และสั บ เปลี ่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ออก
(switch out) เพียงฝ��งใดฝ��งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หรือ
ขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ในปริมาณมากตามแนวทางที่
บริษัทจัดการจะกำหนดได้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้
ในโครงการ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ ADLs โดยบริษัทจัดการจะเป�ดเผยใน
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตาม
บริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป�นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำ
การที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือ
ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่
เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวัน
ทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียก
เก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่ งผล
กระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือ
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บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมี
หลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป�นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLsthreshold ที่
บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน
(subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน
(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณ
เป�นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการจะกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
(2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป และ
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุนแต่อย่างใด
กองทุ น รวม feeder fund และ fund of funds เมื ่ อ กองทุ น ปลายทางมี ก ารใช้ ADLs บริ ษ ั ท จั ด การจะพิ จ ารณา
ดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้กองทุนดำเนินการใช้ ADLs หรือเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง
อื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการ เพียงหนึ่งเครื่องมือหรือหลายเครื่องมือพร้อมกันแทนได้ เพื่อให้มีผลลัพธ์สอดคล้องกับ
การใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง (underlying fund) ที่กองทุนเข้าไปลงทุนได้
โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ และเป�นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
-

การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :
กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 50,000,000.00 บาท
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป�นเวลา : 5 วันทำการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Notice Period ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม ซึ่งกำหนดให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเกินกว่าระดับปริมาณที่กำหนดไว้จะต้อง
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แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนวันที่ต้องการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
โดยพิจารณาตามเงื่อนไขในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในวันทำการก่อนหน้า : น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท
มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ สับเปลี่ยนออก* : มากกว่า 50 ล้านบาท
ระยะเวลาที่ผู้ลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันทำรายการ : ไม่เกิน 5 วันทำการ
(2) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในวันทำการก่อนหน้า : ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป
มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ สับเปลี่ยนออก* : มากกว่า 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนในวันทำการก่อนหน้า
ระยะเวลาที่ผู้ลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันทำรายการ : ไม่เกิน 5 วันทำการ
หมายเหตุ : *มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนออก คำนวณจากยอดรวมมูลค่าขายคืน และ/
หรือสับเปลี่ยนออกของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายผ่านทุกช่องทางในวันทำการใด ๆ
3. บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ
1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิบัติกับคำสั่งที่ได้จาก Notice Period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งทีไ่ ด้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย ซึ่งมีหลักการ
ในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side
pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ (ถ้ามี)
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่ม
ไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ ในโครงการ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่า งการใช้
เครื่องมือ Notice Period โดยบริษัทจัดการจะเป�ดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่ งผล
กระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมี
หลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Notice Period ในวันทำการนั้น
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งพิจารณาจากป�จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากป�จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถ
ทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถ
จะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
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รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้กองทุนดำเนินการใช้ Notice period หรือเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการ เพียงหนึ่งเครื่องมือหรือหลายเครื่องมือพร้อมกันแทนได้ เพื่อให้มีผลลัพธ์
สอดคล้องกับการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง (underlying fund) ที่กองทุนเข้าไป
ลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ และเป�นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 15 วันทำการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ขั้นตํ่า ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริ ษ ั ท จั ด การจะกำหนด Gate period สู ง สุ ด ไม่ เ กิ น 15 วั น ทำการ ในแต่ ล ะ 30 วั น ตามรายละเอี ย ดวิ ธี
การคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว
Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบ
กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด
โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วย
มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
4. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน
(pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่ างกั นได้ แต่
Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั้นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่
ระบุไว้ในโครงการ
6. คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่
มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
7. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
8. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
9. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นได้
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ข้อสงวนสิทธิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะ
ปรับลดไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป�นไปตามวิธีที่
บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate
ที่ประกาศใช้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่การ
ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป�นต้น
(ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้ Redemption Gate ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผล
กระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมี
หลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริ ษ ั ท จั ด การอาจพิ จ ารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณี ท ี ่ เ กิ ด สถานการณ์ไ ม่ ป กติ หรื อ ประเมิ นว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดย
พิจารณาป�จจัยเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายป�จจัยร่วมกัน ดังต่อไปนี้
(1) ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนผิดปกติ
(2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ
(3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณ
การไถ่ถอนของกองทุนรวม
(4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ
(5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้
(6) ป�จจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ของกองทุนเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติ
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้กองทุนดำเนินการใช้ Redemption Gate หรือเครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการ เพียงหนึ่งเครื่องมือหรือหลายเครื่องมือพร้อมกันแทนได้ เพื่อให้มีผลลัพธ์
สอดคล้องกับการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง (underlying fund)ที่กองทุนเข้าไป
ลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ และเป�นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
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การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน(suspension
of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป�นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่ง
ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น (suspension of dealings) ได้ ด ้ ว ยเหตุ อ ื ่ น ใดดั ง ต่ อ ไปนี ้ ซึ ่ ง ไม่ เ กิ น กว่ า กรณี ท ี ่ ป ระกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
1. เป�นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป�นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่
ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี้
(1) การกระทำที่เป�นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป�นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทำที่เป�นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ได้ในสาระสำคัญ
2. อยู ่ ใ นระหว่ างดำเนิ นการเปลี่ ยนให้ บ ริ ษั ท จั ดการกองทุ นรวมรายอื่ น เข้ าบริ หารจั ดการกองทุ นรวมภายใต้
การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของ
เงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของ
ผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป�นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ
การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป�นหน่วยลงทุน และการเป�นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน :
คำนวณภายใน : 1 วันทำการ
และประกาศภายใน : 2 วันทำการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
กองทุนอาจคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนไม่เป�นไปตามกรอบระยะเวลาตาม
ที่กำหนดข้างต้นได้ ในกรณีที่กรอบระยะเวลาที่กำหนดนั้นตรงกับวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ
ที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศหรือประเทศ และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การซื้อขายหรือชำระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนต่างประเทศหรือตามที่บริษัทจัดการจะ
ประกาศกำหนดหรือในกรณีอื่นใด ๆ ก็ตามที่เป�นเหตุให้กองทุนไม่ได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก จนเป�นเหตุ
ให้บริษัทจัดการไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนได้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะคำนวณ
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มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนหลักครบถ้วน และประกาศข้อมูลดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิฯ
ในการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินดอลลาร์ (สหรัฐต่อบาท) ระหว่าง
ธนาคาร ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ ณ วันทำการก่อนหน้าวันทำ
การที่คำนวณ และในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวหรือกรณีที่บริษัทจัดการโดยความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนนั้นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ที่ประกาศโดยธนาคารพาณิชย์หรือหน่วยงานอื่นใดแทนได้ โดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากที่กำหนดไว้ในโครงการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอื่นใดที่เหมาะสมโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ : www.kwiam.com
ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศ
คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุ นและหรื อประกาศสำนัก งานคณะกรรมการกำกั บหลัก ทรัพ ย์ และตลาดหลัก ทรัพ ย์ ว่ าด้ วยเรื่อง
การดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจำเป�นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ
โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการประกาศ
สาเหตุ และแนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
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ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุน
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กับ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด
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1. บริษัทจัดการ
ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด
ที่อยู่ (ภาษาไทย) :
เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :
No. 43 Thai CC Tower, 26th floor, South Sathorn Road, Yan Nawa, Sathorn, Bangkok 10120
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
1. การบริหารกองทุนรวม
1.1 ยื่นคำขอจดทะเบี ยนกองทรัพ ย์สิน ซึ่งเป� นเงิน ได้จากการขายหน่ วยลงทุ นของโครงการเป�น กองทุ น รวมต่ อสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันป�ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
1.2 จัด การกองทุนให้ เป� นไปตามโครงการที่ ได้รับ อนุมั ติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพั นระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ที่ประกาศไว้ทั้งในป�จจุบันและที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ในอนาคตอย่างเคร่งครัด
1.3 นำเงินของกองทุน ไปลงทุ นในหลัก ทรัพ ย์ต่าง ๆ และซื้ อขาย จำหน่าย สั่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่ม เติมหลักทรัพ ย์ห รือ
ทรัพ ย์สิ นที่ ล งทุน ไว้นั้ นตามที่ บริษั ท จั ดการเห็ น สมควร โดยจะลงทุ นให้ เป� น ไปตามข้อ กำหนดของกฎหมายและตาม
วัต ถุประสงค์ และนโยบายการลงทุ นของโครงการที่ได้ รับ อนุ มัติ ทั้งนี้ โดยคำนึ งถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุ น
เป�นหลัก
1.4 ดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
1.5 ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว หรือลด หรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการถัดจาก
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
1.6 สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
1.7 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จำเป�น เพื่อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน
1.8 เปลี่ยนแปลงหรือแก้ ไขเพิ่ มเติม โครงการจัดการกองทุ นรวมหรือวิธีการจัดการตามหลัก เกณฑ์ ห รือวิธีการที่ ระบุไว้ใน
โครงการ
1.9 รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคำสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนเป�นการชั่วคราวหรือการปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในโครงการหรือในหนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวม และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับ
ไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการ
1.10 เลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
ประกาศกำหนด
1.11 ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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1.12 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบอื่ น ตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปที่กำหนดให้เป�นหน้าที่
ของบริษัทจัดการ
2. การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม
2.1 จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนให้
เป�นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
2.2 ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
2.3 จัดให้มีบริการทดรองจ่ายเงินเพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจากผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ (ถ้ามี) ณ วันชำระราคา
สำหรับกรณีลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ
ดังกล่าว ถือเป�นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อ
หรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
3. การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการกองทุนรวม
3.1 จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่น
แทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
3.2 แต่งตั้งผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกำหนด
3.3 จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกำหนดแห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
3.4 แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3.5 แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มที ะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
3.6 แต่ งตั้งบุ ค คลใด ๆ เพื่ อมาปฏิ บั ติห น้ า ที่ ให้ แ ก่ก องทุ น อาทิ เช่ น ผู้ ที่ ได้ รับ มอบหมายการจั ดการลงทุ น ในต่ างประเทศ
ที่ป รึก ษาการลงทุ น ที่ป รึก ษากองทุ น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้ บ ริก ารด้านข้อมูล ข่ าวสาร (Information Service Provider /
Technical Advisor) เป�นต้น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร และต้องเป�นที่ยอมรับหรือได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานด้วย
4. การดำเนินการอื่น ๆ
4.1 ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพื่อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
4.2 แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ และนำทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุน
ฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
4.3 จัดทำรายงานทุกรอบป�บัญชี และรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบป�บัญชี เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และภายใน 2
เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนตามลำดับ
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การส่งรายงานให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะจัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงาน
จัดไว้
การส่งรายงานให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการอย่างน้อยด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์หรือสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(2) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ให้
จัดส่งรายงานดังกล่าวโดยวิธีการตามวรรคสาม (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามวิธีการดังกล่าวด้วย
ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่ต้องเลิกกองทุนรวมเนื่องจากมีเหตุตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "การเลิก
กองทุนรวม" โดยเหตุดังกล่าวได้เกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จัดทำและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบป�บัญชีแล้ว บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำและ
ส่งรายงานดังกล่าวของรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับรอบป�บัญชีนั้น
4.4 จั ด ทำหนั ง สื อ ชี้ ช วนใหม่ ทุ ก รอบป� บั ญ ชี เพื่ อ แสดงข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กองทุ น ณ วั น สิ้ น ป� บั ญ ชี และจั ด ส่ งให้ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นป�บัญชีนั้น
4.5 แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของกองทุนที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไข
เพิ่มเติมจำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้น
4.6 ขอรับ ใบแทนหลัก ฐานการรับ จดทะเบี ยนกองทรัพย์ สิน เป�น กองทุ น เป� ด ต่อสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสี ย
ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทำลาย
4.7 จัด ทำรายงานการซื้ อ ขายหลั ก ทรัพ ย์ ห รือ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น เพื่ อการลงทุ น ของกองทุ น รวมเป� น รายวัน และจัด ส่ งให้ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ทุก สิ้นวันทำการนั้น
4.8 จัดทำรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป�นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ้นวันทำการนั้น
4.9 จัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพ ย์สินอื่นที่มีมูลค่าเกิน
อัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินมาเพิ่มเติม
พร้อ มทั้ งวั น ที่ ห ลั ก ทรัพ ย์ มี มู ล ค่า เกิ น อั ตราส่ วนที่ กำหนดพร้ อมสาเหตุ และส่ งให้ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ท ราบภายใน 3
วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่หลักทรัพ ย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นนั้นมีมูลค่าเกินอัตราที่กำหนด เว้นแต่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเป�นอย่างอื่น
4.10 ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุน
ทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อ
การตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ
4.11 คำนวณและประกาศมูล ค่าทรัพ ย์สิน สุ ทธิ มู ลค่ าหน่ วยลงทุ น ราคาขายหน่ วยลงทุ น และราคารับ ซื้อ คืน หน่วยลงทุ น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
4.12 จัดทำงบการเงิน ของกองทุนให้ เป�น ไปตามมาตรฐานการบัญ ชีสำหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุ น และตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
4.13 ดำเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดำเนินคดี หรือดำเนินการอื่นใดแทนกองทุน กับผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ การชำระหนี้ ห รื อ ได้ ม าซึ่ ง สิ ท ธิ ใ นหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ก องทุ น พึ ง จะได้ จ ากการลงทุ น หรื อ มี ไ ว้
ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว
4.14 ดำเนินการเลิกกองทุนตามที่กำหนดไว้ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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4.15 ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นโดยให้เป�นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีอยู่ในป�จจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม
ในอนาคต
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจตลาดหลักทรัพย์แห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพัน
หรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้
ดำเนินการให้เป�นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติให้เป�นไปตามข้อผูกพันหรือ
โครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ : ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำสั่งของสำนักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญ ญั ติหลักทรัพ ย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป�นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำ
หน้าที่ต่อไปได้ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ในการกำกับดูแลกองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป�นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กำหนดในโครงการ
(2) บอกเลิ ก สัญ ญาแต่ งตั้ งผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ต ามเงื่อ นไขที่ ก ำหนดไว้ในสั ญ ญา ทั้ งนี้ โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติการให้เป�นไปตามโครงการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วโดยเคร่ ง ครั ด
ทั้ ง ในป� จ จุ บั น และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ในอนาคต หากบริ ษั ท จั ด การมิ ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามให้ แ จ้ ง บริ ษั ท จั ด การโดยทั น ที ในกรณี ที่
บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจัดทำรายงานเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์
ดังกล่าว
(3) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์
และทรัพย์สินของลูกค้าอื่น ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเป�นไปตามที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
(4) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จำหน่าย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ซึ่งเป�นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชำระหรือ
ชำระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ให้เป�นไปตามคำสั่งของบริษัทจัดการ

ข้อผูกพันกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ

4

(5) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนและจำนวนหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการคำนวณไว้เมื่อเห็นว่าคำนวณถูกต้องแล้ว ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้อง
ร่วมรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนและจำนวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองความถูกต้องแล้ว
(6) รับ รองความถู ก ต้ อ งในจำนวนหน่ วยลงทุ น ที่ เพิ่ ม ขึ้ น จากการออกหน่ ว ยลงทุ น ให้ แ ก่ ผู้ สั่ งซื้ อ หน่ วยลงทุ น ตามจำนวนเงิน ที่
บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจำนวนหน่วยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
(7) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป�นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
(8) รับเงินต่าง ๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั้งและดำเนินงานของกองทุน เช่น เงินซื้อหน่วยลงทุน และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์
เงินได้จากการจำหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื่นใดของกองทุนและนำเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชี
ทรัพ ย์สิน ของกองทุนตามคำสั่งของบริษั ทจัดการ ตลอดจนดูแลการเบิ กจ่ายทรัพย์สินของกองทุน ให้ เป� นไปตามที่ ระบุไว้ใน
โครงการ
(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน เช่น สิทธิในการเข้า
ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการรับเงินป�นผลหรือดอกเบีย้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการ
ถือครองหลักทรัพย์ของกองทุนโดยทันทีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป�นลายลักษณ์อักษร
(10) จัดทำรายงานและบัญชี ดังต่อไปนี้ และส่งแก่บริษัทจัดการ
(10.1) รายงานเป�นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจำหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี้ย และอื่น ๆ
(10.2) จัดทำบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้
(10.3) จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(10.4) จัดทำรายงานเกี่ยวกับ เงินสด และรายละเอีย ดการคำนวณมู ลค่าทรัพ ย์สิน มู ลค่าทรัพ ย์สิน สุทธิ มูลค่ าหน่วยลงทุ น
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
(11) จัดทำรายงานโดยละเอียดเสนอต่อสำนักงานคระกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
(12) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
บริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่าย
ในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุน
(13) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกำหนดวิธีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที่เป�นธรรมในกรณีที่วิธีการ
คำนวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทำให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคำนวณมูลค่า หรือกรณีที่เป�นทรัพย์สิน
อื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(14) จ่ ายเงิน เฉลี่ ยคื น ค่าหน่ วยลงทุ น ตามมู ลค่ าหน่ วยลงทุ นเท่ าที่ ค งเหลื อ อยู่ เมื่ อ เลิก กองทุ น โดยบริษั ท จัด การจะแจ้งให้ ผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร
(15) ดำเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
(16) ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตนำเงินตราเข้าออกนอกประเทศตามคำสั่งของบริษัทจัดการ โดยจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการปริวรรตเงินตรา
(17) นำส่งภาษีที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)
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(18) ทำหน้าที่ในช่วงระยะเวลาการชำระบัญชีดังต่อไปนี้
(18.1) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชำระบัญชีจะเสร็จสิ้น
(18.2) ดู แ ลและตรวจสอบให้ ผู้ ช ำระบั ญ ชี ปฏิ บั ติ ต ามมาตรา 130 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์
พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 จนก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายแก่ ก องทุ น ให้ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ของกองทุ น รายงานให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า
(18.3) จ่ายเงินส่วนที่เหลือจากการกันเงินเพื่อชำระหนี้ทั้งหมดของกองทุนแล้วคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนของหน่วย
ลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่
ทั้งนี้ หน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ชำระบัญชีได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(19) จัดให้มีผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (ถ้ามี) สำหรับประเทศที่กองทุนนำทรัพย์สิน
ไปลงทุน เพื่อทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่คัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศว่าถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด มีฐานะมั่งคงและมีศักยภาพในการดำเนินการเป�นผู้รับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน โดยผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับฝากทรัพย์สินนั้น
(20) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป�นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ท่ีจะต้องป�ดโอน หรือกำลังอยู่ในระหว่างทำการป�ด
โอนในชื่อของกองทุน เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี้ยและอื่น ๆ
(21) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสัง่ ขาย
คืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว
หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป�นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด และกรณีราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(22) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการ
ให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัทจัดการ
(23) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ตามวิธีที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(24) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี่ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบป�บัญชีหรือรอบ
ป�ปฏิทินและรายงานทุกรอบป�บัญชีของกองทุน เพื่อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
60 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นป�บัญชีของกองทุน
(25) ชำระเงิน ค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นบริ ษั ท จั ด การแก่ ผู้ ข ายคื น หน่ ว ยลงทุ น ตามคำสั่ งของบริ ษั ท จั ด การ และ/หรื อ ชำระ
ผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
(26) ทำการรับรองผลการนับมติในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก หรือมติ
พิเศษมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80
มติเสียงข้างมาก หมายความว่า มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้ง
มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ พิเศษ หมายความว่า มติข องผู้ถือ หน่ วยลงทุ น ที่ มีค ะแนนเสี ยงไม่น้ อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนหน่ วยลงทุ น ทั้งหมดของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อผูกพันกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ

6

(27) รับรองกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลักษณะเป�นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเพื่อให้เป�นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขอรับ
ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยการยื่นคำขอเป�นหนังสือพร้อมทั้ง
รายละเอียดของโครงการที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วและคำรับรองดังกล่าวของผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบให้
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้
(28) รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเข้าบัญชีของกองทุน
(29) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่กำหนดให้เป�นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎ
ที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยปฏิ บั ติ ให้ เป� น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีอยู่ในป�จจุบันและที่แก้ไข
เพิ่มเติมในอนาคต
ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป�นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม
และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กองทุนรวม และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสิ้นเชิง
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป�นความผิดของผู้ดูแลผลประโยชน์ คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ล่วงรู้มาเป�น
ความลับและจะไม่เป�ดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะเป�นการเป�ดเผยโดยอำนาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเพราะความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการไม่กระทำการตามหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง
หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องและทำงานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
(30) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่งครัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป�น เพื่ อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้อง และครบถ้วนของ
สิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป�นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป�นไป
เพื่ อ ประโยชน์ ข องผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ เองหรือ ประโยชน์ ข องผู้ อื่ น เว้ น แต่ เป� น การเรี ยกค่ า ตอบแทนในการทำหน้ าที่ เป� น ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์หรือเป�นการดำเนินการในลักษณะที่เป�นธรรม และได้เป�ดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดย
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มี
อำนาจดำเนินการตามที่จำเป�น เพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนและการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอก
กล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป�นลายลักษณ์อักษรเป�นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
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(2) ในกรณี ที่บ ริษั ท จัด การหรือ ผู้ดู แลผลประโยชน์ ไม่ ป ฏิบั ติ ห น้าที่ และความรับ ผิดชอบที่ ได้ ตกลงไว้ ผู้ดู แลผลประโยชน์ ห รือ
บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป�นลายลักษณ์อักษรเป�น
เวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศของสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ กรณี อื่ น ใดอั น จะมี ผลให้
บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศ คำสั่ง ระเบียบ และ
ข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป�นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป�นลายลักษณ์อักษรเป�นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุน
ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่เป�นไปตามข้อหนึ่งข้อใดของประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แก้ไขคุณสมบัติ
ให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการทราบเหตุดังกล่าว เว้นแต่สำนักงาน ก.ล.ต. จะสั่งการเป�นประการอื่น โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่แก้ไขเสร็จสิ้น
ในกรณี ที่ ผู้ดู แลผลประโยชน์ มิได้แ ก้ไขคุ ณ สมบั ติให้ ถู กต้ องภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษั ท จัด การจะขออนุ ญ าต
เปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว และเมื่อ
ได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน ทั้งนี้ เว้นแต่สำนักงาคณะกรรมการ ก.ล.ต.
จะสั่งเป�นอย่างอื่น
(6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์นำข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องไปเป�ดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อ
หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิก
สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป�นลายลักษณ์อักษรเป�นเวลาไม่น้อยกว่า
15 วัน
(7) กรณีอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
อนึ่ง ถ้าการเป�นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของ
กองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคำสั่งของบริษัทจัดการหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการ
ดำเนิ น งานอื่น ใดที่ จ ำเป� น เพื่ อ ให้ ก ารโอนหรื อ ส่ งมอบทรัพ ย์ สิน และเอกสารหลัก ฐานทั้ งหมดเป� น ไปโดยเรี ย บร้อ ยโดยฉั บ พลั น
เพื่อสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่า
การจัดการโอนทรัพ ย์สินและเอกสารทั้งหมดของกองทุนนั้นตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่จำเป�นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและ
เอกสารทั้งหลายเป�นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ้นและผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะสามารถทำหน้าที่
ได้ทันที เว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายจะมีคำสั่งเป�นอย่างอื่น
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป�นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม หรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้
กระทำได้หากเป�นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ได้
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. (66) 2296-2625, (66) 2296-3582
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และ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นที่มีคุณสมบัติเป�นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือที่บริษัทศูนย์รับฝาก
หลั ก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จำกั ด และ/หรื อ บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ ในต่ า งประเทศ รวมถึ ง ผู้ รั บ ฝากทรั พ ย์ สิ น ใด ๆ
และ/หรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินที่ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งขึ้น
3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-296-5809, 02-296-4864 โทรสาร 02-283-1298
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป�นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
4. ผู้จัดจำหน่าย : 5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) : 6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : 7. ที่ปรึกษาการลงทุน : 8. ที่ปรึกษากองทุน : 9. ผู้ประกัน : 10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : 12. Prime Broker 13. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน
สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการได้ตามเงือ่ นไข และวิธีการทีก่ ำหนดไว้ในหัวข้อ “การรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน” ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
เกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
สิทธิในการรับเงินป�นผล :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรกำไรในรูปของเงินป�นผลจากกองทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการประกาศ ทั้งนี้ ภายใต้
เงื่อนไขวิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินป�นผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การจ่ายเงินป�นผล” ในส่วนรายละเอียด
ของโครงการจัดการกองทุน
สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศคณะกรรมการตลาดทุน โดยเป�นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในส่วน
รายละเอียดของจัดการกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
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ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้แก่คนสหรัฐอเมริกา (US Person) ดังนั้น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วย
ลงทุนหากการโอนนั้นเป�นการโอนหรือจำหน่ายให้แก่ US Person
สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :
(1) ผู้ถื อหน่ วยลงทุ น มี สิท ธิล งมติ เพื่ อ ทำการแก้ไขเพิ่ ม เติม โครงการหรือ แก้ ไขวิธีการจัด การ โดยบริษั ท จัด การจะกระทำตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน
(2) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์
ที่เป�นเจ้าของบัญชีแบบไม่เป�ดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป�นกรณีกองทุนรวมที่มีการ
แบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืน และ/หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินหากกองทุนต้องเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชำระ
บัญ ชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป�นผู้ชำระบัญ ชีโดยจะได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระบุในหัวข้อ
“การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน” ในส่วนข้อผูกพัน
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :
(1) สิทธิในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
การร่วมลงทุนในกองทุนรวมนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงมอบให้บริษัทจัดการดำเนินการบริหารจัดการกองทุนภายใต้การดูแล
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการ และปฏิบั ติตามรายละเอียดโครงการจัดการที่ ได้รับ อนุมัติ
จากสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามข้อ ผูก พั น ระหว่างผู้ถื อหน่ ว ยลงทุ น และบริษั ท จั ด การอย่างเคร่งครัด ดั งนั้ น
ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงไม่จำเป�นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา และไม่จำเป�นต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการใด ๆ
เว้นแต่บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะเห็นสมควร
(2) สิทธิในการได้รับชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป�นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถ
ชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเป�นไปตามที่ประกาศกำหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
บริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป�นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
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เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะดำเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุน
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป�น
ผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกใน “แบบคำขอเป�ดบัญชีกองทุน” เป�นผู้ใช้
สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดีหากผู้สั่งซื้อประสงค์เป�นอย่างอื่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที่เห็นสมควร
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายครั้งแรกและทุกครั้งที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เมื่อรายการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนสมบูรณ์ เพื่อเป�น
การยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณียห์ รือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล์ (email)
หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป�นผู้มอบให้ ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั้งแรก และภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคาซื้อขายหน่วยลงทุน
(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป�นรายการที่เป�นป�จจุบัน
และถูกต้องหากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้องทำการทักท้วงข้อผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือ
รายงานการถือหน่วยลงทุน
(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เฉพาะในกรณี ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้
บริษั ท จัด การออกใบหน่ วยลงทุ น เพื่ อ นำไปใช้ เป� น หลั กประกั น ในการขอสิน เชื่อ จากสถาบั น การเงิน หรื อกรณี พิ เศษอื่ น ๆ
ทั้งนี้ ในการออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทำเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
(4.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(4.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนยื่นคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”
(4.3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
กรอกในคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน สำหรับกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจำนวนหน่วยลงทุนในคำขอให้ออกใบหน่วย
ลงทุ น มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุน ที่ป รากฏในรายการที่ บัน ทึก โดยนายทะเบียนหน่ วยลงทุ น บริษั ท จัดการจะถื อว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนจำนวนเท่าที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
(4.4) ใบหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน จะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ซึ่งจะ
ระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและ
ประทับตราสำคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือใช้เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทำได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
(4.5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่าวจะต้องนำใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่
นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อโอนหน่วยลงทุนนั้นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้
(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการให้มีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ่งได้รับการปรับปรุงรายการให้
เป�นป�จจุบันอย่างน้อยเป�นรายไตรมาส โดยทางไปรษณีย์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล์ (email) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
ชื่อปรากฏในทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่ออกรายงานดังกล่าว
(6) บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรอง
สิ ท ธิ ในหน่ ว ยลงทุ น เป� น สมุ ด บั ญ ชี แ สดงสิ ท ธิ ในหน่ ว ยลงทุ น หรื อ รู ป แบบอื่ น ที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญ าต
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โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุ กรายทราบและจะติดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า 7 วันก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อา้ งอิง
ต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป�นต้องใช้ใบหน่วยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินป�นผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินป�นผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินป�นผล บริษัทจัดการจะเป�ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
จ่ายเงินป�นผล วันป�ดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินป�นผล และอัตราเงินป�นผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินป�นผล ด้วยวิธีการ
ที่เหมาะสมดังต่อไปนี้
(1) เป�ดเผยข้อมูลในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได้ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิด
ไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจ่ายเงินป�นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินป�นผล ด้วยวิธีการที่ต่างกันสำหรับ
หน่ ว ยลงทุ น ของหน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด จ่ า ยเงิน ป� น ผลที่ ข ายในช่ ว งเวลาที่ ต่ า งกั น ได้ โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสำนั ก งาน ก.ล.ต.
ก่อนดำเนินการจ่ายเงินป�นผลในแต่ละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกำหนด
ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินป�นผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บริษัทจัดการจะไม่นำเงินป�นผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเป�ดนั้น
ทั้งนี้ เงินป�นผลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับถือเป�นเงินได้พึงประเมินที่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้ประจำป� และเงินป�นผลที่จ่ายนี้ย่อม
ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจำนวนเงินป�นผล
16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น
วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป�นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ในกรณีที่บริษัทจัดการ
ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป�นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป�นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป�นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
รวมถึงกรณีอื่นใดที่เป�นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป ซึ่งขั้นตอน
ที่กำหนดต้องสามารถปฎิบัติได้จริงและเป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย
การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น
วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) : 17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว
ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว
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บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป�นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เป�นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป�นการ
โอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป�นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะ
ทำให้ผ้ถู ือหน่วยลงทุนไม่เป�นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป�น
การโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ดังนี้
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป�นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป�นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการ
ดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป�นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป
ในกรณี ที่เป�นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน
ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบัติ
ให้เป�นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา
129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้วให้เป�นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ในกรณีที่เป�นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน
ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที่เป�นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ มติพิเศษ
ของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป�นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวน
หน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน : การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป�นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป�นไปตาม และไม่ขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย
ดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา
ข้อผูกพันกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
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การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป�นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกั บ การประกัน ตามข้ อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกั บ ตลาดทุ นที่ ทน. 19/2554 กรณี ก องทุ น รวม
มีประกันและข้อกำหนดเกี่ยวกับ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะ ดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติ
ของผู้ถอื หน่วยลงทุน
(ก) เป�นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้รับมติโดยเสียง
ข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป�นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด
ต้องกระทำเป�นหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้ง
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเป�ดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุน
รวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน พร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป�นให้
ผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมกับการส่งรายงานประจำป�ของกองทุนรวม
18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ไม่มี
19. การเลิกกองทุนรวม
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเมื่อปรากฏกรณีดังต่อไปนี้
19.1 จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด
19.2 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุน เนื่องจากบริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน
19.3 เมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุน
19.4 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการ
จัดตั้งจัดการ หรือใช้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุม่ บุคคลใดเป�นการ
เฉพาะ หรือเพื่อเป�นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานได้ดำเนินการ
แจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีการ
ชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจนหรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป�นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่าง
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แท้จริง และสำนักงานสั่งให้บริษัทจัดการกองทุรวมทำการแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถ
ดำเนินการตามที่สำนักงานสั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไมสามารถทำให้กองทุนรวมเป�นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่าง
แท้จริง
19.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเป�นกรณีที่
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ตลาดมีความผันผวนอย่าง
รุนแรง เป�นต้น
(2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงเงินรับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศทำให้
กองทุนไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศตามวัตถุประสงค์โครงการ
(3) กรณี ที่ ไม่ ส ามารถลงทุ น ในกองทุ น หลั ก ได้ ห รื อ ไม่ ส ามารถสรรหา และ/หรื อ ลงทุ น ในกองทุ น รวมต่ า งประเทศ ใด ๆ
ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันกับของโครงการได้อย่างเหมาะสม
(4) กรณีที่กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเงินไปลงทุน
ในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป�นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาผ่อนผัน ประกาศ กำหนด หรือสั่งการเป�นประการ
อื่นบริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้
กรณีที่บริษัทจัดการทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้
(1) แจ้งเป�นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานก่อนวัน
เลิกกองทุนรวมเป�นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
(2) ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป�นเวลาไม่น้อย
กว่า 5วันทำการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เป�นต้น
(3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป�นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์
และตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุนรวม
กรณีที่บริษัทจัดการไม่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้
(1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ “เงื่อนไขในการเลิกกองทุน”
(2) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุ น ได้ รวมทั้ งแจ้งเป� น หนั งสื อ ถึงผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ แ ละสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่า นระบบที่ จัด ไว้บ นเว็บ ไซต์
ของสำนักงาน ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ “เงื่อนไขในการเลิกกองทุน”
(3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ “เงื่อนไขในการเลิก
กองทุน” เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(4) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิด
เหตุการณ์ ตามข้อ “เงื่อนไขในการเลิกกองทุน” และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป�นการเลิก
กองทุนรวมนั้น
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20. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการ
รวบรวมทรัพย์สิน จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชำระหนี้สิน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวม รวมทั้งกระทำการอื่นใดตาม
ที่จำเป�นเพื่อชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนและผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการ
เฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิคงเหลือตามสัดส่วนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐาน
ที่ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิก
กองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่
ผู้ชำระบัญชีจะจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป�นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป�นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป�น
ภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป�นส่วนหนึ่งของ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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