
ระดับความเสี่ยงของกองทุน : ระดับ 6 เส่ียงสูง 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีป�ท่ี 16 สิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2566 

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม  

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว 

KWI Long-term Equity Fund (KWI LTF-M) 

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมข้ึนโดยใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 19 เมษายน 2566 

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป�น 3 ชนิด ได้แก ่

 ชนิดลดหย่อนภาษี (ช่ือย่อ : KWI LTF) 

 ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี (ช่ือย่อ : KWI EQ) 

 ชนิดเพ่ือการออม (ช่ือย่อ : KWI EQ SFF) 

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

 การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวชนิดลดหย่อนภาษีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 เป�นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

 บริษัทไม่เป�ดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษ ีต้ังแต่วันท่ี 2 มกราคม 2563 เป�นต้นไป ยกเว้นแต่เป�นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

เข้าจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอ่ืนซ่ึงเป�นกองทุนท่ีมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน
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สรุปข้อมูลกองทุนรวม 

ชื่อโครงการการจัดการ กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว 

ชื่อโครงการการจัดการ (อังกฤษ) KWI Long-term Equity Fund 

ชื่อย่อ KWI LTF-M 

อายุโครงการ ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ 

วันท่ีได้รับอนุมัติให้จัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 7 มิถุนายน 2550 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 21 มิถุนายน 2550 
 

ประเภท และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเป�ด)  

โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป�น 3 ชนิด ได้แก่ 

 ชนิดลดหย่อนภาษี (ช่ือย่อ : KWI LTF)  [ไม่เป�ดเสนอขายตั้งแต่วันท่ี 2 มกราคม 2563 เป�นต้นไป] 

 ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี (ช่ือย่อ : KWI EQ)  

 ชนิดเพ่ือการออม (ช่ือย่อ : KWI EQ SSF)  

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนนิติบุคคล/สถาบัน สามารถลงทุนได้เฉพาะในหน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีตามเงื่อนไขท่ี

กองทุนกำหนด 

นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนหรือตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างองิกับ

ผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET 50 และอาจลงทุน

ในหุ ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนหรือตราสารแห่งทุนซึ ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับ

ผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่นอกดัชนี SET 50 ซึ่งมีสัดส่วน

การลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบป�บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สำหรับการลงทุนในส่วนท่ี

เหลือจะถูกนำไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื ่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื ่นตามท่ี

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้เพ่ือ

ประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหน้ีท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)  

ทั้งนี้ อัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดจะกระทำภายใต้สภาวการณ์ที่ปกติ ซึ่งอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้

เป�นไปตามสัดส่วนการลงทุนท่ีกำหนดไว้อันเน่ืองมาจากการเกิดสภาวการณ์ท่ีไม่ปกติหรือมีความจำเป�น เช่น มีการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เป�นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุน

ให้เป�นไปตามสัดส่วนการลงทุนท่ีกำหนดไว้ในโครงการตามประกาศแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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การแบ่งชนิดหน่วย สิทธิประโยชน์ ความเส่ียงแยกตามชนิดหน่วย 

 กองทุนน้ีเป�นกองทุนเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป โดยกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป�น 3 ชนิด ได้แก่ 

ชนิดหน่วยลงทุน ชื่อย่อ คำอธิบายเพ่ิมเติม 

1. ชนิดลดหย่อนภาษี KWI LTF เหมาะสำหรับผู ้ลงทุนที่ต้องการนำเงินลงทุนไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาในป�ที ่ลงทุน โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขตามท่ี

กรมสรรพากรกำหนด  

ท้ังน้ี ต้องเป�นการซื้อหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนเข้าเพ่ือซื้อหน่วยลงทุนภายในวันท่ี 

30 ธันวาคม 2562 เท่าน้ัน 

โดยตั้งแต่วันท่ี 2 มกราคม 2563 เป�นต้นไป บริษัทจัดการไม่เป�ดรับคำสั่งซื้อและคำสั่ง

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อซื้อหน่วยลงทุน

ชนิดลดหย่อนภาษี ยกเว้นแต่เป�นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นซึ่งเป�นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีประเภทเดียวกัน (LTF) โดยเป�ดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจาก

การลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

2. ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี KWI EQ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล/สถาบัน โดยเป�ดโอกาสให้  

ผู ้ลงทุนรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม

ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) ท้ังน้ี ผู้ลงทุนจะไม่ได้สิทธิลดหย่อนภาษี 

3. ชนิดเพ่ือการออม KWI EQ SSF เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ต้องการออมเงินระยะยาวเพื่อรับสิทธิ

ลดหย่อนภาษี โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กรมสรรพากร

กำหนด โดยเป�ดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital 

Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมได้ตามเงื่อนไขที่โครงการจัดการกำหนด     

โดยบริษัทจัดการอาจเป�ดเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งสองชนิดดังกล่าวไม่พร้อมกัน ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเป�ดเสนอขายแต่ละชนิดหน่วย

ลงทุนจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง 

หรือเพิ่มเติมหน่วยลงทุนชนิดอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในอนาคต และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป�น

สำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าอาจมีผลกระทบ

ในทางลบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะป�ดการเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมเป�นการช่ัวคราวหรือ

ถาวร โดยจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งสำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ทราบด้วย 
 

ลักษณะท่ีสำคัญของกองทุน 

กองทุนนี้เป�นกองทนุสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป เพื่อส่งเสริมและระดมเงินลงทุนระยะยาวไปลงทุนในหลักทรัพยท์ี่อยู่ในกลุ่มดัชนี SET 50 โดยคำนึงถึง
ป�จจัยพ้ืนฐาน และแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจเป�นป�จจัยท่ีสำคัญในการตัดสินใจลงทุน  

 ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน 

ชนิดหน่วยลงทุน คำอธิบายเพ่ิมเติม 

ชนิดลดหย่อนภาษี (KWI LTF) ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์

จากการลงทุน (Total return) เมื่อมีการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หากมูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มข้ึน

มากกว่าราคาท่ีผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุน 
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โดยตั้งแต่วันท่ี 2 มกราคม 2563 เป�นต้นไป บริษัทจัดการไม่เป�ดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนจากกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อซื้อหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี 

ยกเว้นแต่เป�นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของ

บริษัทจัดการอ่ืนซึ่งเป�นกองทุนท่ีมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน 

ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี (KWI EQ) ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์

จากการลงทุน (Total return) ท้ังน้ี ผู้ลงทุนจะไม่ได้สิทธิลดหย่อนภาษี 

ชนิดเพ่ือการออม (KWI EQ SSF) ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์

จากการลงทุน (Total return) ท้ังน้ี ผู้ลงทุนต้องออมเงินระยะยาวเพ่ือรับสิทธิลดหย่อนภาษี โดย

ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ีกรมสรรพากรกำหนด 

 ลักษณะเหมาะสมท่ีเป�นทางเลือกสำหรับเงินลงทุน 

เหมาะสำหรับเงินลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์อย่างมากได้ และสามารถลงทุนใน

ระยะปานกลางถึงยาว 

 จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

5,000 ล้านบาท  

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

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

 รอบระยะเวลาบัญชี 

วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชี  :  ทุกวันท่ี 31 เดือนพฤษภาคม 

 ป�จจัยท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

1. ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุน 

2. การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

3. ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี (KWI LTF) หรือหน่วยลงทุนชนิด

เพ่ือการออม (KWI EQ SSF) หากไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีและจะต้องคืนสทิธิประโยชน์

ทางภาษีท่ีเคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะน้ันจะต้องชำระเงินเพ่ิมและเบ้ียปรับตามประมวลรัษฎากร 

 

การเล่ือนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

 บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป�ดไว้แล้วได้ 

เฉพาะในกรณีท่ีกำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี 

(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป�นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของ

ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(ก)  มีเหตุจำเป�นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเป�ดได้อย่างสมเหตุสมผล 

(ข)  มีเหตุท่ีทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือ

การควบคุมของบริษัทจัดการ 

(2)   ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

เป�ดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ข้ึนไป และคิดเป�นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาท่ีถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์

ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

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

 บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทำการ 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป�นต้อง

ระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเน่ืองจากเหตุจำเป�นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดังน้ี 

(1) ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล  

(2) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป�นธรรม และเหมาะสม  

(3) มีเหตุจำเป�นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 

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

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน

ประเภทสถาบัน 

ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 

dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป�นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพ่ือ    

ผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังน้ี 

(1) บริษัทจัดการอาจพิจารณาปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวจะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุน

มากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือกรณีที่คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใดมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุน

รวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

(2) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติอเมริกัน

หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) 

รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึง

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป�นต้น ซึ ่งจัดตั ้งขึ ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว             

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับ

หน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้

ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการ

ดังกล่าว  5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4)  

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม

สำหรับผู้ลงทุนท่ีมีลักษณะดังท่ีกล่าวมาข้างต้น  

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะป�ดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมเป�นการช่ัวคราวหรือถาวร ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าอาจ

มีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป�นสำคัญ โดยจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนการป�ดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ

คืนหน่วยลงทุน และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ทราบด้วย 

 การหยุดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(1)  เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป�นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่ง
ขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเป�ดได้เป�นการช่ัวคราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำ
การติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้ 
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(2) ในกรณีท่ีบรษัิทจัดการเห็นว่าอาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะป�ดการเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมเป�นการช่ัวคราวหรือถาวร โดยจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 
3 วันทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ทราบด้วย 
 

ช่องทางติดตาม NAV และข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุน 

 ช่องทางท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จาก 

 เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.kwiam.com หรือ 

 LINE Official @KWIAM หรือ  

 สอบถามได้ท่ี โทร. 02-844-0123 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอื่นใดที่เหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดย

ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

 ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด 

เลขท่ี 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ช้ัน 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

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

 

    ป�จจัยความเส่ียงในการลงทุนของกองทุน 

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว เป�นกองทุนเน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนหรือตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของ   
ตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุน้ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET 50 และอาจลงทุนใน
หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนหรือตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ท่ีอยู่นอกดัชนี SET 50 ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบป�บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจจะผันผวนตามภาวะตลาดและเกิดความเสี่ยงจากการลงทุนได้ ดังน้ัน 
บริษัทจัดการจึงมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของกองทุน โดยสามารถสรุปได้ดังน้ี 

1. ความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะโดยรวมของตลาด (Market Risk) ซึ่งมาจากป�จจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกฎหมาย       
สิ่งเหล่าน้ีเป�นป�จจัยท่ีล้วนมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือตราสารน้ัน ๆ ท้ังสิ้น 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง 

บริษัทจัดการมีการพิจารณาการปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน เงินสด และ/หรือตราสารหนี้ และมีการควบคุมค่าเบต้าของ
พอร์ตโฟลิโอ (Beta คือ ค่าความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของตลาดกับอัตราผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอ) ให้อยู่ในระดับท่ี
เหมาะสมซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด 

2. ความเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสาร (Business Risk) เป�นความเสี่ยงที่เกิดจากผลประกอบการ ภาวะธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ตลอดจนความสามารถในการทำกำไรของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสาร เป�นต้น จนส่งผลต่อราคาของหลักทรัพย์
หรือตราสารท่ีกองทุนได้พิจารณาลงทุน 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหลากหลายบริษัท หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เพ่ือเป�นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน และมีการกำหนด
ป�จจัยในการพิจารณาและกระบวนการคัดสรรหลักทรัพย์ท่ีจะลงทุนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

3. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ (Credit Risk) เป�นความเสี่ยงท่ีเกิดจากผู้ออกตราสารหน้ีประสบ
ป�ญหาทางการเงินจนไม่สามารถชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบ้ียตามท่ีตกลงไว้ หรืออาจจะชำระไม่ได้ครบตามจำนวนท่ีได้ตกลงไว้ 

 

http://www.kwiam.com/
https://lin.ee/So4YU8o
http://www.kwiam.com/
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แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง 

บริษัทจัดการมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารที่จะลงทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยจะมีการ
กำหนดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำของตราสารที่สามารถลงทุนได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งมีนโยบายการ
ลงทุนในตราสารหน้ีอย่างเคร่งครัด 

4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์หรือตราสาร (Liquidity Risk) เน่ืองจากอาจจะมีหลักทรัพย์หรือตราสารบางตัวท่ี
มีโอกาสท่ีจะเกิดภาวะขาดสภาพคลอ่งได้ การขาดสภาพคล่องน้ันก็คือ การซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารน้ัน ๆ มีปริมาณไม่มาก หรือใน
บางช่วงอาจจะขายหลักทรัพย์หรือตราสารน้ันไม่ได้ หรือได้ในราคาท่ีไม่เหมาะสม 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง 

ก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ท่ีจะลงทุนจะต้องมีสภาพคล่องเพียงพอซึ่งจะ
พิจารณาจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน และอัตราการถือครองของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float) 

   เครื่องมือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยใช้กับชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้ 

ชนิดหน่วยลงทุน ชื่อย่อ 

ชนิดลดหย่อนภาษี* KWI LTF 

ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี KWI EQ 

ชนิดเพ่ือการออม* KWI EQ SSF 

*หมายเหตุ : กรณีชนิดหน่วยลงทุนท่ีเป�นประเภทกองทุนรวมท่ีมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (KWI LTF) หรือ กองทุน

รวมเพ่ือการออม (KWI EQ SSF) บริษัทจัดการอาจพิจารณาท่ีจะไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง คือ Liquidity fee, Swing pricing, 

Anti-dilution levies – ADLs, Notice period และ Redemption gates 

กองทุนมีเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้ 

1. เคร่ืองมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป�นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

 ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป�นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาท่ีกำหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดลดหย่อนภาษ ี 

(KWI LTF) &    

ชนิดเพ่ือการออม  

(KWI EQ SSF) 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วย

ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเป�ดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และ/หรือระดับมูลค่าการขาย

คืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกและ/หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียก

เก็บค่าธรรมเนียมนี้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่าน

ช่องทางอ่ืนใดท่ีเหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด 

ข้อสงวนสิทธ ิ

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง โดยปรับเพ่ิม

ได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน

หรือสับเปลี ่ยนออก และ/หรือปรับเพิ ่มระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที ่จะเร ียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมนี้ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ได้

ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเป�ดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอ่ืนใดท่ีเหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด 
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2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที ่จะกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื ่อนไข และอัตรา 

Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืน

หน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่เรียกเก็บ Liquidity Fee ในวันทำการใดที่มีผู้ถือหน่วย

ลงทุนทำธุรกรรมการลงทุนที่เข้าหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ หาก

พิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วย

ลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มรีะบุไว้ในโครงการแทน 

โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและ

แนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 

4.  สำหรับหน่วยลงทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษ ีได้แก่ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) / กองทุนรวม

เพ่ือการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ดังน้ี 

(1)  สงวนสิทธิที่อาจจะพิจารณาไม่เรียกเก็บ Liquidity Fee สำหรับรายการขายคืนหรือสับเปลี่ยน

ออกของหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (LTF) หรือชนิดเพ่ือการออม (SSF) 

(2)  ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ Liquidity Fee สำหรับรายการขายคืนหรือ

สับเปลี่ยนออกของหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (LTF) หรือชนิดเพื่อการออม (SSF)  บริษัท

จัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะไม่นำข้อมูลของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณา 

และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการน้ัน 

ทั้งนี้ ข้อสงวนสิทธิ (1) และ (2) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและเป�นไปตามความเหมาะสมใน

แต่ละสถานการณ์ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป�นสำคัญและมีการ

ปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1.  บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Liquidity Fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที ่มีการใช้

เครื่องมือน้ี 

2.  บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตาม

นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งพิจารณาจากป�จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท

จัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือ

การประเมินจากป�จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและ

เง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

3.  ในกรณีที ่มีการใช้เครื ่องมือ Liquidity Fee นี ้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee 

เพิ ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที ่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขาย

ทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) (ถ้ามี) หรือการเพ่ิมค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน

ที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) (ถ้ามี) 

และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได้ 

4.  ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้า

กองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิด

ข้ึนกับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ียังคงลงทุนในกองทุนต่อไป และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทน

ให้แก่กองทุนแตอ่ย่างใด 

ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษ ี

(KWI EQ) 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่า

หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเป�ดเผยอัตรา Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บจริง และ/หรือระดับมูลค่า

การขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกและ/หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน
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ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัท

จัดการหรือผ่านช่องทางอ่ืนใดท่ีเหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด 

ข้อสงวนสทิธิ 

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง โดยปรับ

เพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วย

ลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และ/หรือปรับเพิ่มระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมน้ี และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ได้

ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเป�ดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน

รวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตามบริษัทจัดการ

กำหนด 

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที ่จะกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื ่อนไข และอัตรา 

Liquidity Fee ท่ีแตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคนื

หน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่เรียกเก็บ Liquidity Fee ในวันทำการใดที่มีผู้ถือหน่วย

ลงทุนทำธุรกรรมการลงทุนที่เข้าหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ หาก

พิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วย

ลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน 

โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและ

แนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดหรือเฉพาะชนิดหน่วยลงทุนท่ีมีการ

เรียกเก็บ Liquidity Fee มาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการใช้

เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการน้ัน 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1.  บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Liquidity Fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที ่มีการใช้

เครื่องมือน้ี 

2.  บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตาม

นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งพิจารณาจากป�จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท

จัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือ

การประเมินจากป�จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและ

เง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

3.  ในกรณีที ่มีการใช้เครื ่องมือ Liquidity Fee นี ้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee 

เพิ ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที ่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขาย

ทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) (ถ้ามี) หรือการเพ่ิมค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน

ที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) (ถ้ามี) 

และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได้ 

4.  ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้า

กองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิด

ข้ึนกับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ียังคงลงทุนในกองทุนต่อไป และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทน

ให้แก่กองทุนแต่อย่างใด 
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 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing/ Partial swing pricing 

ชนิดลดหย่อนภาษ ี 

(KWI LTF) &    

ชนิดเพ่ือการออม  

(KWI EQ SSF) 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1.  บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา Swing Factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2.  Swing Factor มีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด ซึ่ง

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/

หรือการประเมินจากป�จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลา

และเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

3.  Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ

กำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือ

สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากป�จจัยท่ีเก่ียวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพ่ือให้สามารถดำเนินการ

ได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

4.  ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ ADLs แต่สามารถใช้ร่วมกับ

เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได้ 

ข้อสงวนสิทธ ิ

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา Swing Factor ท่ีเรียกเก็บจริง ซึ่งจะปรับเพ่ิม

ไม่เกินอัตราสูงสุดท่ีระบุไว้ในโครงการ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ 

Swing Pricing ได้ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป�นยอดซื้อหน่วย

ลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุน

ดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing 

Pricing ในวันทำการน้ัน ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ท่ีได้

ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการน้ัน แม้หาก

ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บ

เงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปลี่ยนวิธีปฏิบัติเป�นแบบ Full swing pricing หรือ Partial 

swing pricing ได้ในอนาคตขึ ้นอยู ่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการและความเหมาะสมในแต่ละ

สถานการณ์หรือในแต่ละช่วงเวลา โดยมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางท่ี

บริษัทจัดการกำหนด 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการใด หากพิจารณา

แล้วว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

รายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดย

ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางท่ี

บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 

5.  สำหรับชนิดหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) / กองทุน

รวมเพ่ือการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ดังน้ี 

(1) สงวนสิทธิที ่อาจจะพิจารณาไม่ใช้ Swing Pricing สำหรับการทำรายการซื้อ ขายคืน หรือ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (LTF) หรือชนิดเพ่ือการออม (SSF) 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing สำหรับรายการซื้อ ขายคืนหรือ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (LTF) หรือชนิดเพื่อการออม (SSF) บริษัทจัดการขอ
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สงวนสิทธิที่อาจจะไม่นำข้อมูลของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ

ตัดสินใจเรื่องต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการน้ัน  

ในกรณีดังกล่าว การคำนวณมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน จะคำนวณจาก ยอดรวม

มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า หักด้วย ยอดรวมมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ

สับเปลี่ยนออก ของทุกชนิดหน่วยลงทุนที่จะนำมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการน้ัน 

ท้ังน้ี ข้อสงวนสิทธิ (1) และ (2) ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและเป�นไปตามความเหมาะสม

ในแต่ละสถานการณ์ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป�นสำคัญและมี

การปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือน้ี 

2.  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาใช้ Partial Swing Pricing จะเป�นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขาย

ใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมด

ของกองทุน มีค่าเกินกว่า Swing Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วย

ลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) 

และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ท้ังน้ี รายละเอียดวิธีการคำนวณเป�นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษ ี

(KWI EQ) 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1.  บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา Swing Factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2.  Swing Factor มีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด ซึ่ง

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/

หรือการประเมินจากป�จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลา

และเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

3.  Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ

กำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือ

สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากป�จจัยท่ีเก่ียวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพ่ือให้สามารถดำเนินการ

ได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

4.  ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ ADLs แต่สามารถใช้ร่วมกับ

เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได้ 

ข้อสงวนสิทธ ิ

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา Swing Factor ท่ีเรียกเก็บจริง ซึ่งจะปรับเพ่ิม

ไม่เกินอัตราสูงสุดท่ีระบุไว้ในโครงการ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ 

Swing Pricing ได้ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป�นยอดซื้อหน่วย

ลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุน

ดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing 

Pricing ในวันทำการน้ัน ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ท่ีได้

ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการน้ัน แม้หาก

ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บ

เงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 
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3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปลี่ยนวิธีปฏิบัติเป�นแบบ Full swing pricing หรือ Partial 

swing pricing ได้ในอนาคตข้ึนอยู ่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการและความเหมาะสมในแต่ละ

สถานการณ์หรือในแต่ละช่วงเวลา โดยมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางท่ี

บริษัทจัดการกำหนด 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการใด หากพิจารณา

แล้วว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

รายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดย

ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางท่ี

บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 

5.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดหรือเฉพาะชนิดหน่วยลงทุนท่ีมีการ

ใช้เครื่องมือ Swing Pricing มาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการน้ัน 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือน้ี 

2.  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาใช้ Partial Swing Pricing จะเป�นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขาย

ใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมด

ของกองทุน มีค่าเกินกว่า Swing Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วย

ลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) 

และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ท้ังน้ี รายละเอียดวิธีการคำนวณเป�นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

 ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดลดหย่อนภาษ ี 

(KWI LTF) &    

ชนิดเพ่ือการออม  

(KWI EQ SSF) 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1.  บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2.  บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและ

แนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทาง

ปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอ่ืน 

ท้ังน้ี การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงป�จจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล

ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู ่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากป�จจัยท่ี

เก่ียวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

3.  การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางท่ี

บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงป�จจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน 

โดยอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐานและ/หรือ

การประเมินจากป�จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลา

และเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

4.  ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับ

เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได้ 
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ข้อสงวนสิทธ ิ

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิที่จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) และ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หรือขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนออก (switch out) เพียงฝ��งใดฝ��งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัท

จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณากำหนดอัตราการเรยีกเก็บADLs ท่ีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิท่ี

จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) และ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หรือขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนออก (switch out) ในปริมาณมากตามแนวทางท่ีบริษัทจัดการจะกำหนดได้ 

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน

อัตราสูงสุดท่ีระบุไว้ในโครงการและ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ 

ADLs โดยบริษัทจัดการจะเป�ดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของ

บริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอ่ืนใดท่ีเหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป�นยอดซื้อหน่วย

ลงทุนในวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไป

ใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการ

นั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือ

ตัดสินใจไปแล้วท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็ค

ค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อ

หน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้ว

ว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย

อื่น หรือเพ่ือใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดย

ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทาง

ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 

5.  สำหรับชนิดหน่วยลงทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) / 

กองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ดังน้ี 

(1) สงวนสิทธิที ่อาจจะพิจารณาไม่เรียกเก็บ ADLs สำหรับการทำรายการซื้อ ขายคืน หรือ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (LTF) หรือชนิดเพ่ือการออม (SSF)  

(2) ในกรณีที ่บริษัทจัดการพิจารณาไม่ใช้เครื ่องมือ ADLs สำหรับรายการซื้อ ขายคืนหรือ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (LTF) หรือชนิดเพื่อการออม (SSF) บริษัทจัดการ

ขอสงวนสิทธิที่อาจจะไม่นำข้อมูลของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณา และ/

หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน  

ในกรณีดังกล่าว การคำนวณมลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน จะคำนวณจาก ยอดรวม

มูลค่าการซื้อหน่วยลงทนุและสับเปลี่ยนเข้า หักด้วย ยอดรวมมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ

สับเปลี่ยนออก ของทุกชนิดหน่วยลงทุนที่จะนำมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่อง

ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน 

ทั้งนี ้ ข้อสงวนสิทธิ (1) และ (2) ขึ ้นอยู ่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและเป�นไปตามความ

เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป�น

สำคัญและมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือน้ี 
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2.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป�นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดท่ีสัดส่วน

ของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน  

มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของ

กองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่า

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป�นไปตามวิธีท่ี

บริษัทจัดการกำหนด 

3.  บริษัทจัดการจะกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปน้ี 

(1)  มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ

สับเปลี่ยนออก 

(2)  มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ

สับเปลี่ยนออก 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับท่ีต่างกัน 

4.  ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ ADLs น้ี ADLs ท่ีเรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้

เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคง

ลงทุนในกองทุนต่อไป และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุนแต่อย่างใด 

ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษ ี

(KWI EQ) 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1.  บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2.  บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและ

แนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทาง

ปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอ่ืน 

ท้ังน้ี การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงป�จจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล

ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู ่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากป�จจัยท่ี

เก่ียวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

3.  การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท

จัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงป�จจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยอาจ

พิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมิน

จากป�จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ 

ขณะน้ัน ๆ 

4.  ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับ

เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได้ 

ข้อสงวนสิทธ ิ

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิที่จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) และ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หรือขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนออก (switch out) เพียงฝ��งใดฝ��งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัท

จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณากำหนดอัตราการเรยีกเก็บADLs ท่ีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิท่ี

จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) และ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หรือขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนออก (switch out) ในปริมาณมากตามแนวทางท่ีบริษัทจัดการจะกำหนดได้ 

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตรา

สูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการและ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ ADLs โดย



 

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว 14 

บริษัทจัดการจะเป�ดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หรือผ่านช่องทางอ่ืนใดท่ีเหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป�นยอดซื้อหน่วย

ลงทุนในวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไป

ใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการ

นั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือ

ตัดสินใจไปแล้วท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็ค

ค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อ

หน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้ว

ว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย

อื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดย

ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทาง

ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 

5.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดหรือเฉพาะชนิดหน่วยลงทนุที่มี

การใช้เครื่องมือ ADLs มาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้

เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือน้ี 

2.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป�นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดท่ีสัดส่วน

ของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มี

ค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของ

กองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่า

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป�นไปตามวิธีท่ี

บริษัทจัดการกำหนด 

3.  บริษัทจัดการจะกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปน้ี 

(1)  มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ

สับเปลี่ยนออก 

(2)  มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ

สับเปลี่ยนออก 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับท่ีต่างกัน 

4.  ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ ADLs น้ี ADLs ท่ีเรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้

เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคง

ลงทุนในกองทุนต่อไป และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุนแต่อย่างใด 

 

2. การกำหนดเง่ือนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

 ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 50,000,000.00 บาท 

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป�นเวลา : 5 วันทำการ 
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ชนิดลดหย่อนภาษ ี 

(KWI LTF) &    

ชนิดเพ่ือการออม  

(KWI EQ SSF) 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1.  บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการ 

2.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Notice Period ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม 

ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเกินกว่าระดับ

ปริมาณที่กำหนดไว้จะต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนวันที่ต้องการ

ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก โดยพิจารณาตามเง่ือนไขในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังน้ี 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
ในวันทำการก่อนหน้า 

มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 
และ/หรือ สับเปลี่ยนออก* 

ระยะเวลาท่ีผู้ลงทุนต้อง 
แจ้งล่วงหน้าก่อนวันทำรายการ 

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

2. ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทข้ึนไป 
มากกว่า 10% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน        

ในวันทำการก่อนหน้า 

ไม่เกิน 5 วันทำการ 

 

หมายเหตุ: *มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือสับเปลี่ยนออก คำนวณจากยอดรวมมูลค่าขายคืน

และ/หรือสับเปลี่ยนออกของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายผ่านทุกช่องทางในวันทำการใด ๆ 

3.  บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได้ 

ข้อสงวนสิทธ ิ

1.  ในกรณีท่ีมีการใช้ Notice period และมีเหตุท่ีทำให้ต้องใช้เครื่องมืออ่ืนด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ

ที่จะปฏิบัติกับคำสั่งที่ได้จาก Notice Period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งทีไ่ด้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย 

ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด ท้ังน้ี บริษัทจัดการ

อาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื ่องมืออื ่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, 

Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่ง

จะปรับเพิ่มไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการ

ระหว่างการใช้เครื่องมือ Notice Period โดยบริษัทจัดการจะเป�ดเผยในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุน

รวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอ่ืนใดท่ีเหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่

ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือ

เพ่ือใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนตามท่ีมีระบุไว้ในโครงการแทน โดยข้ึนอยู่กับดุลพินิจ

ของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 

4.  สำหรับชนิดหน่วยลงทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) / กองทุน

รวมเพ่ือการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ดังน้ี 

(1) สงวนสิทธิที่อาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period สำหรับการทำรายการขายคืนหรือสับเปลี่ยน

ออกของหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (LTF) หรือชนิดเพ่ือการออม (SSF) 

(2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาไม่ใช้เครื ่องมือ Notice Period สำหรับรายการขายคืนหรือ

สับเปลี่ยนออกของหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (LTF) หรือชนิดเพื่อการออม (SSF) บริษัท

จัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะไมน่ำข้อมูลของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณา และ/

หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ Notice Period ในวันทำการน้ัน  

ท้ังน้ี ข้อสงวนสิทธิ (1) และ (2) ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและเป�นไปตามความเหมาะสมใน

แต่ละสถานการณ์ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป�นสำคัญและมีการ

ปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือน้ี 
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2.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณา

เป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งพิจารณาจากป�จจัยต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง โดย

อาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน

จากป�จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื ่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื ่อนไข ณ 

ขณะน้ัน ๆ 

ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษ ี

(KWI EQ) 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1.  บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการ 

2.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Notice Period ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม 

ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเกินกว่าระดับ

ปริมาณที่กำหนดไว้จะต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนวันที่ต้องการ

ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก โดยพิจารณาตามเง่ือนไขในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังน้ี 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
ในวันทำการก่อนหน้า 

มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 
และ/หรือ สับเปลี่ยนออก* 

ระยะเวลาท่ีผู้ลงทุนต้อง 
แจ้งล่วงหน้าก่อนวันทำรายการ 

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

2. ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทข้ึนไป 
มากกว่า 10% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน        

ในวันทำการก่อนหน้า 

ไม่เกิน 5 วันทำการ 

 

หมายเหตุ: *มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือสับเปลี่ยนออก คำนวณจากยอดรวมมูลค่าขายคืน

และ/หรือสับเปลี่ยนออกของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายผ่านทุกช่องทางในวันทำการใด ๆ 

3.  บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได้ 

ข้อสงวนสิทธ ิ

1.  ในกรณีท่ีมีการใช้ Notice period และมีเหตุท่ีทำให้ต้องใช้เครื่องมืออ่ืนด้วย บริษัทจัดการขอสงวน

สิทธิที่จะปฏิบัติกับคำสั่งที่ได้จาก Notice Period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำ

รายการด้วย ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, 

Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือ

เครื่องมืออ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิม่หรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

ซึ ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ และ/หรือเปลี่ยนแนวทาง

ดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ Notice Period โดยบริษัทจัดการจะเป�ดเผยในหนังสือชี้ชวน

ส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตาม

บริษัทจัดการกำหนด 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่า

ไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืน 

หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับ

ดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท

จัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดหรือเฉพาะชนิดหน่วยลงทุนท่ีมีการ

ใช้เครื่องมือ Notice Period มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ใช้ Notice Period ในวันทำการน้ัน 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือน้ี 
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2.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณา
เป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งพิจารณาจากป�จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากป�จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที ่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและ
เง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 15 วันทำการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

ชนิดลดหย่อนภาษ ี 

(KWI LTF) &    

ชนิดเพ่ือการออม  

(KWI EQ SSF) 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1.  บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ขั้นตํ่า ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุนตามรายละเอียดวิธีการคำนวณท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

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

วิธีการคำนวณท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

3.  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกำหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณี

ดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วย

ลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 

Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณ

จากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch 

in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนออก (switch out) 

4.  บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการ

เฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ 

Redemption Gate 

5.  บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่าง

กันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั้นตํ่า และ gate period จะไม่

มากกว่าระดับเพดานท่ีระบุไว้ในโครงการ 

6.  คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวัน

ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตาม

สัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

7.  บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตาม

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพ

คล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกิน

กว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช้ 

8.  บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า 

9.  ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการ

บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได้ 

ข้อสงวนสิทธ ิ

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา Gate threshold ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 

โดยจะปรับลดไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ข้ันตํ่าท่ีระบุในโครงการ ท้ังน้ี รายละเอียดวิธีการคำนวณ

เป�นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 
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2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที ่จะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 

Redemption Gate ท่ีประกาศใช้ 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate 

ได้แก่ การยกเลิกRedemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด การใช้เครื่องมืออ่ืนแทน Redemption 

Gate เป�นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัท

จัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วย

ลงทุนท่ีถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้ Redemption Gate ในวันทำการใด หากพิจารณา

แล้วว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

รายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดย

ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางท่ี

บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 

5.  สำหรับชนิดหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) / กองทุน

รวมเพ่ือการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ดังน้ี 

(1) สงวนสิทธิที ่อาจจะพิจารณาไม่ใช้ Redemption Gate สำหรับการทำรายการขายคืนหรือ

สับเปลี่ยนออกของหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (LTF) หรือชนิดเพ่ือการออม (SSF)  

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ Redemption Gate สำหรับรายการขายคืนหรือ

สับเปลี่ยนออกของหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (LTF) หรือชนิดเพื่อการออม (SSF) บริษัท

จัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะไมน่ำข้อมูลของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณา และ/

หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการน้ัน 

ในกรณีดังกล่าว การคำนวณมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน จะคำนวณจาก ยอดรวม

มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า หักด้วย ยอดรวมมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ

สับเปลี่ยนออก ของทุกชนิดหน่วยลงทนุที่จะนำมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการน้ัน 

ท้ังน้ี ข้อสงวนสิทธิ (1) และ (2) ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและเป�นไปตามความเหมาะสม

ในแต่ละสถานการณ์ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป�นสำคัญและมี

การปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้

เครื่องมือน้ี 

2.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที ่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือ

ประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย 

Gate threshold ได้ โดยพิจารณาป�จจัยเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายป�จจัยร่วมกัน ดังต่อไปน้ี 

(1)  ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนผิดปกต ิ

(2)  สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

(3)  สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้อง

กับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

(4)  เกิดการไถ่ถอนผิดปกต ิ

(5)  เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ท่ีกำหนดไว้ 

(6)  ป�จจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง

กับการลงทุนของกองทุนเกิดสถานการณ์ท่ีไม่ปกต ิ
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ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษ ี

(KWI EQ) 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1.  บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ขั้นตํ่า ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุนตามรายละเอียดวิธีการคำนวณท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

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

วิธีการคำนวณท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

3.  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกำหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณี

ดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วย

ลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 

Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณ

จากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch 

in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนออก (switch out) 

4.  บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการ

เฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ 

Redemption Gate 

5.  บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่าง

กันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั้นตํ่า และ gate period จะไม่

มากกว่าระดับเพดานท่ีระบุไว้ในโครงการ 

6.  คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวัน

ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตาม

สัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

7.  บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตาม

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพ

คล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกิน

กว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช้ 

8.  บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า 

9.  ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการ

บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได้ 

ข้อสงวนสิทธ ิ

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา Gate threshold ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 

โดยจะปรับลดไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ข้ันตํ่าท่ีระบุในโครงการ ท้ังน้ี รายละเอียดวิธีการคำนวณ

เป�นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที ่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 

Redemption Gate ท่ีประกาศใช้ 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate 

ได้แก่ การยกเลิกRedemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด การใช้เครื่องมืออ่ืนแทน Redemption 

Gate เป�นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัท

จัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วย

ลงทุนท่ีถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้ Redemption Gate ในวันทำการใด หากพิจารณา

แล้วว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

รายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดย
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ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางท่ี

บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 
5.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดหรือเฉพาะชนิดหน่วยลงทุนท่ีมีการ

ใช้เครื่องมือ Redemption Gate มาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการน้ัน 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือน้ี 

2.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที ่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือ

ประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย 

Gate threshold ได้ โดยพิจารณาป�จจัยเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายป�จจัยร่วมกัน ดังต่อไปน้ี 

(1)  ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนผิดปกติ 

(2)  สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

(3)  สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้อง

กับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

(4)  เกิดการไถ่ถอนผิดปกต ิ

(5)  เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ท่ีกำหนดไว้ 

(6)  ป�จจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ

การลงทุนของกองทุนเกิดสถานการณ์ท่ีไม่ปกติ 

 การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension 

of dealings)  

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทำการ [ท้ัง 3 ชนิดหน่วยลงทุน] 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริต

และสมเหตุสมผลว่า จำเป�นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตาม

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

 

คำเตือนและข้อแนะนำ 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป�นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของ

ข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวมหรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว เป�นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ 

จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเป�ด         

เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ไม่ได้ข้ึนอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด 

 ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  

เคดับบลิวไอ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื ่นเพื ่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  

เคดับบลิวไอ จำกัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน

รวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี  

ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนดังกล่าวได้ท่ีบริษัทจัดการหรือสำนักงาน ก.ล.ต. 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ได้ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

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

http://www.sec.or.th/
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 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัท

จัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเป�ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจัดการจะสามารถกำกับ และดูแลการซื้อขาย

หลักทรัพย์ของพนักงานได ้

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือโดยผ่าน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ www.kwiam.com และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว เมื่อเห็น

ว่าการลงทุนในกองทุนน้ีเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได้ 

 ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีกำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วย

ลงทุนได้ตามท่ีมีคำสั่งไว้ 

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว เป�นกองทุนท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป�น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดลดหย่อนภาษี ชนิดไม่ได้

ลดหย่อนภาษี และชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทั้ง 3 ชนิดก่อนการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแยกคำนวณ

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนแต่ละชนิด โดยมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ 

 การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ทำให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน 

ทรัพย์สินท้ังหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน 

 ผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (KWI EQ SSF) ควรศึกษาข้อมูลเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมเพ่ือการออม รวมท้ัง

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี (KWI LTF) หรือหน่วยลงทุนชนิด

เพ่ือการออม (KWI EQ SSF) ไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป�นประกัน 

 ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี (KWI LTF) และหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือ

การออม (KWI EQ SSF)  หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทนุจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคย

ได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะน้ันจะต้องชำระเงินเพ่ิมและเบ้ียปรับตามประมวลรัษฎากร  

 ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนีใ้นรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหนว่ยลงทุน (Unit-Link) ได้ โดยผู้ลงทุนควรติดต่อบริษัทประกัน

ชีวิตท่ีเก่ียวข้อง และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป�นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล

และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “นโยบายการลงทุน” “ประเภทหลักทรัพย์ที่จะลงทุน” “อัตราส่วนการลงทุน” “ความเสี่ยงในการลงทุนของ

กองทุนรวม” และ “คำเตือน/ข้อแนะนำ” ในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ 

โดยละเอียด และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

 บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติอเมริกันหรือ  

ผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มี

หนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู ้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือ 

ห้างหุ้นส่วน เป�นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาล

สหรัฐอเมริกาท้ังในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคำสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือ

ชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือ

ทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนนิการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว

ตามข้อ 1) – 4)  

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับ      

ผู้ลงทุนท่ีมีลักษณะดังท่ีกล่าวมาข้างต้น 
 

 

 

http://www.kwiam.com/
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สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 เง่ือนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ  

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

ผู้ถือหน่วยสามารถสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี www.kwiam.com    

 วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน  

o สำหรับหน่วยลงทุนของกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี (KWI LTF) และหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 

(KWI EQ SSF) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุน

รวมเพื่อการออม ซึ่งเป�นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. “หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการ

ออม จะนำไปจำหน่ายจ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป�นประกันมิได้” 

o บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนท่ี

มีลักษณะดังต่อไปน้ี  

(1)  พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติอเมริกันหรือ ผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ

ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ทีม่ีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดย

ประเทศสหรัฐอเมริกา  

(2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป�นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ    

นิติบุคคลดังกล่าว  

(3)  หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาท้ังในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  

(4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคำสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุน

ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผู้ถือหน่วย

ลงทุนท่ีตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว  

(5)  กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ (1) - (4) 

 การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้ง
แรก และทุกครั้งที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เมื่อรายการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนสมบูรณ์ เพื่อเป�นการยืนยันจำนวนหน่วย
ลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี 
(ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล์ (email) หรือให้ผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทุนเป�นผู้มอบให้ ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และภายใน 5 วันทำการนับตัง้แต่วันถัดจาก
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน 

 ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัท

จัดการในหลกัทรัพย์ของบริษัทใดๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.kwiam.com 

 ช่องทางและวิธกีารร้องเรียนของผู้ลงทุน 

ท่านสามารถนำส่งข้อร้องเรียนได้ท่ี 

(1) บุคคลท่ีเป�นผู้ขายหน่วยลงทุนท่ีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยท่านสามารถตรวจสอบรายช่ือบุคคลท่ีเป�น

ผู้ขายหน่วยลงทุนท่ีได้รับความเห็นชอบได้จากเว็บไซต์ www.sec.or.th  

(2) ฝ่ายกำกับและตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด 

โทรศัพท์ 02-844-0123 กด 2 ตามลำดับ 

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

http://www.kwiam.com/
http://www.kwiam.com/
http://www.sec.or.th/
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 นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว 

กองทุนรวมไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

 ภูมิลำเนาเพ่ือการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย  

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป�นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป�น

ภูมิลำเนาเพ่ือการวางทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีการวางทรัพย์ 

 สิทธิที่แตกต่างระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนกับผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของ

กองทุนนี้ (เฉพาะสำหรับหน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี : KWI EQ) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนน้ีเพียงอย่างเดียว ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังน้ี 

1.  ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดท้ังสิ้น 

2.  ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป�นหลักประกัน 

3.  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน 

หลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิตโดยบริษัทประกันชีวิตจะเป�นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วน

ของการลงทุนในหน่วยลงทุน 

4.  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป�นตัวแทน

ในการรวบรวมและนำส่งคำสั่งซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เป�ดเผยช่ือท่ีแท้จริงของ

ผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป�นต้น 

5.  สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบ้ียประกันในการลงทุนในกองทุนรวม 

6.  สิทธิในการขอรับหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 

7.  สิทธิในการได้รับทราบรายช่ือของบริษัทจัดการทุกแห่งท่ีรับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตท่ีเสนอขายโดยบริษัทประกัน

ชีวิตน้ัน 

8.  สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของตัวแทนขาย

หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 

9.  สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบ

คำเตือนและคำอธิบายเก่ียวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน 

10. สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น 

การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยู่ในข้ันตอนการดำเนินการเพ่ือการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป�นต้น 

11. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนท่ีตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบ

กรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมท้ังการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป�นต้น 
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ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ 

 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 

1. นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน ประธานกรรมการ 

2. นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์ กรรมการ 

3. นายจีซู หลิว กรรมการ 

4. นายซิว โค ชวน กรรมการ 

5. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร กรรมการ 

 รายชื่อผู้บริหารของบริษัท  

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 

1. นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

2. นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ 

3. นายจีชู หลิว กรรมการผู้จดัการ ประธานเจ้าหน้าท่ีจัดการลงทุน 

4. นางสาวชัชฎดา เอกะหติานนท์ ประธานเจา้หน้าท่ีการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 

5. นางวรารี นนท์นาภา ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารด้านความสัมพันธ์และช่องทางจัดจำหน่าย 

 จำนวนกองทุนรวมท้ังหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 

มีจำนวน 16 กองทุน (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2565) 

 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท 

3,953,903,541.27 บาท (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2565) 

 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน  

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 

1. นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  

2. นายจีซู หลิว กรรมการผู้จดัการ ประธานเจ้าหน้าท่ีจัดการลงทุน 

3. นายอนพัทย์ วนัสชัยพฤกษ์ ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 

4. นางสาวชนาวรรณ กฤตวิทย ์ Head of International Strategy 

5. นางสาววราภรณ์ สุพฤกษาสกุล Senior Dealer 

 รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

ลำดับ รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน 
หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 

1. นายจีซู หลิว - ปริญญาโท MBA ด้านการ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยชิคาโก 

- ปริญญาโท M.A.Sc. มหาวิทยาลัย    

โตรอนโต ประเทศแคนาดา 

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์  
ฮาร์บิน (Harbin Engineering 
University) 

มีประสบการณ์ในธุรกิจการเงินและจัดการกองทุน
มากกว่า 10 ป� โดยลำดับตั้งแต่ป�จจุบันไปถึงอดีต 
ดังน้ี 
1. ประธานเจ้าหน้าท่ีจัดการลงทุน บลจ. เคดับบลิวไอ 
2. Managing Director, Goldenwise Capital, HK 
3. Senior Vice President, China Huarong, HK  
4. Senior Analyst & Portfolio Manager, Bristol 

Gate Capital Partners, Canada 
5. Analyst, BMO Bank of Montreal, Canada 

บริหารทีมงาน 
สายงานการลงทุน 
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ลำดับ รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน 
หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 

2. นายอนพัทย์  
วนัสชัยพฤกษ์ 

- ปริญญาโท M.Sc. 
Management, University 
Magdeburg 

- ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ 
(ภาคภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

มีประสบการณ์ในธุรกิจการเงินและการลงทุน
มากกว่า 15 ป� โดยลำดับตั้งแต่ป�จจุบันไปถึงอดีต 
ดังน้ี  
1.  ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ. เคดับบลิวไอ 

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

4. นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.เคทีซีมิโก้ 

5. นักวิเคราะห์ กองทุนประกันสังคม 

6. นักวิเคราะห์สินเชื ่อ ธนาคาร ยูโอบี (ไทย) 
จำกัด (มหาชน) 

7. นักวิเคราะห์สินเชื ่อ ธนาคาร ทิสโก้ (ไทย) 
จำกัด (มหาชน) 

บริหารกองทุน 
ตราสารทุน 

 รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

รายชื่อ โทรศัพท์/ Email 

 ธนาคาร 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  

(เฉพาะชนิดลดหย่อนภาษี : KWI LTF และชนิดเพ่ือการออม : KWI EQ SSF) 

1572 กด 5 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 1428 หรือ 02-299-1111 

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 02-633-6000 

 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 02-305-9000 

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

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

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

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 02-659-7000 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) 02-680-1000 

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

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 02-618-1111 

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเีอส-ซไีอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด 02-846-8689 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟ�นันเซยี ไซรัส จำกัด (มหาชน) 02-658-9500 

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

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

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 02-633-6000 กด 5 

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด 02-949-1999 

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

บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด 02-430-6543 

บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลช่ัูน จำกัด 02-095-8999 

บริษัทหลกัทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 02-351-1800 
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รายชื่อ โทรศัพท์/ Email 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด 02-508-1567 

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

บริษัทหลักทรัพย ์พาย จำกัด (มหาชน) 02-205-7111 

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 02 779 9000 

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) 02 820 0100 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด  02-680-5033-4 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ช่ัน พาร์ทเนอร์ จำกัด  02-660-6677 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด 02-030-3730 

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน (บลน.) 

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟ�นโนมีนา จำกัด 02-026-5100 

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์เมจิก จำกัด (เฉพาะซื้อขายออนไลน์เท่าน้ัน) 02-861-5508 

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด 02-026-6222 

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

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด 1240 กด 8 

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลัง 

 รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  

เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  

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

เว็บไซต ์: www.krungsri.com  

 รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  

เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทร. 02-296-2625, 02-296-3582 

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์

ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย 

 รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวม  

นางสาวซูซาน เอ่ียมวณิชชา หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ หรือ นางสาวช่ืนตา ชมเมิน หรือ  

นางสาววันดี เอ่ียมวณิชชา หรือ นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ หรอื นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธ์ิ 

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด 

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

ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

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

 

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

 ดัชนชีี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุน 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน ได้แก่ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index) สัดส่วน 100% 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบาย

การลงทุนท่ีกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเป�ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบาย

เกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้

ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 

 วิธีการซ้ือ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

 การสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 

 (ท่านสามารถอ่านรายละเอียดการซื้อหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมได้ใน ภาคผนวก 1 : การเสนอขายหน่วยลงทุน) 

o วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน และเอกสารการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับ “หนังสือช้ีชวน” “คู่มือการลงทุน” “ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” “แบบคำ

ขอเป�ดบัญชีกองทุน” และ/หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใน

วันและเวลาทำการ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางอื่นท่ี

บริษัทจัดการอาจแจ้งเพ่ิมเติมในอนาคต  

o วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 

สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ียังไม่มีบัญชีกองทุน  

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องดำเนินการเป�ดบัญชีกองทุน พร้อมกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในครั้งแรกกับบริษัทจัดการและ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อน โดยจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ และลงลายมือชื่อใน “แบบคำขอเป�ดบัญชี
กองทุน” “แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability test)” “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” และใบคำขอใชบ้ริการอืน่ๆ ของ
กองทุน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารอ่ืนใด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการขอเป�ดบัญชีกองทุนตามท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนกำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน  

สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีมีบัญชีกองทุนแล้ว  

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดใน “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” และเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการและ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด (ถ้ามี) พร้อมทั้งระบุชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน 
พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวน โดยเป�นจำนวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อที่กำหนดไว้ตามชนิดหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) และนำส่งเอกสารหลักฐานได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือทางโทรสาร หรือ
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล์ (email) หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการประกาศกำหนดเพ่ิมเติม  

o ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนต้องลงทุนเป�นจำนวนเงินขั้นต่ำ ดังนี้ 

 สำหรับการลงทุนคร้ังแรก สำหรับการลงทุนคร้ังถัดไป 

 อัตราตามโครงการ ป�จจุบัน อัตราตามโครงการ ป�จจุบัน 

ชนิดลดหย่อนภาษี 10,000 บาท 1,000 บาท ไม่กำหนด ไม่กำหนด 

ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี 5,000 บาท 1,000 บาท ไม่กำหนด ไม่กำหนด 

ชนิดเพ่ือการออม 5,000 บาท 1,000 บาท ไม่กำหนด ไม่กำหนด 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลดมูลค่าขั้นต่ำข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการไว้ ณ ที่ทำการ
ของบริษัทจัดการหรือสถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
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o ราคาของหน่วยลงทุนและจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจะได้รับเมื่อมีการสั่งซ้ือ 

ราคาขายหน่วยลงทุนท่ีใช้ในการคำนวณ  =    มูลค่าหน่วยลงทุนใช้เพื่อคำนวณราคาขาย บวกด้วย ค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน  

จำนวนหน่วยลงทุนท่ีจะได้รับ =   จำนวนเงินที่ลงทุน หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำรายการ
ขายหน่วยลงทุน 

o ช่องทางในการสั่งซ้ือหนว่ยลงทุน 

 บริษัทจัดการ  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 อินเตอร์เน็ต (internet)  ไปรษณีย ์

 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน   หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการประกาศกำหนด 
(KWI Savings Plan)  เพ่ิมเติมในอนาคต 

ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือสั่งซื้อ

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามที่กำหนดข้างต้นได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ

ขั้นตอนวิธีการขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกำหนด หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการ

ประกาศกำหนดเพ่ิมเติมในอนาคต  

ท้ังน้ี ท่านสามารถตรวจสอบรายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนได้โดยคลิก ท่ีน่ี  

o วันและเวลาในการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถติดต่อได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือด้วยวิธีการอืน่ใด
ตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยจะเป�ดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ต้ังแต่เวลาเร่ิมทำการถึง 15.30 น. 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะป�ดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป�นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็น
ว่าอาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป�นสำคัญ 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนการป�ดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะป�ดประกาศ ณ ที่ทำ
การของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ทราบด้วย 

o วิธีการชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

ผู้สั่งซื้อสามารถชำระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป�นเงินสด เงินโอน เช็ค หรือดราฟต์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ (ขึ้นอยู่ท่ี
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด) โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวต้องลงวันที่สั่งซื้อ และขีด
คร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม โดยเข้าบัญชีดังต่อไปน้ี 

“บัญชีซ้ือหน่วยลงทุน บลจ.เคดับบลิวไอ” 

 ชื่อธนาคาร ประเภทบัญช ี สาขา เลขท่ีบัญช ี

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย   กระแสรายวัน สยามสแควร ์ 026-1-10268-4 
2. บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   กระแสรายวัน สยามสแควร ์ 123-0-04006-9 
3. บมจ. ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน ถนนศรีอยุธยา 013-6-11359-1 
4. บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์   กระแสรายวัน สยามสแควร ์ 038-3-08297-5 
5. บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต กระแสรายวัน สำนักงานใหญ ่ 001-1-54916-9 
6. บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร กระแสรายวัน อโศก 1000004427 
7. บมจ.ธนาคารทิสโก้ กระแสรายวัน สำนักงานใหญ ่ 0001-114-005056-7 

“บัญชีซ้ือหน่วยลงทุน บลจ.คิง ไว (เอเชีย)”  

ชื่อธนาคาร ประเภทบัญช ี สาขา เลขท่ีบัญช ี

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

หมายเหตุ: กำลังอยู่ในระหว่างการเปล่ียนแปลงชื่อบัญชีให้สอดคล้องกับชื่อบริษัทป�จจุบัน 

https://www.kwiam.com/th/our-distributors
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หรือบัญชีเงินฝากอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกำหนดให้เป�นบัญชีท่ีรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ี

จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเก่ียวกับบัญชีท่ีรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการและ

จะแสดงข้อมูลท่ีเป�นป�จจุบันในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

การชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)  

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารให้ใช้บริการคำสั่งหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ สามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 

โดยวิธีสั่งหักบัญชีเงินฝากได้ โดยธนาคารท่ีให้บริการได้แก่  

• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  

• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  

• ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)  

• ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 

• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

• ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 

และ/หรือธนาคารอ่ืนตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.kwiam.com) 

o การซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนของกองทุน 

ท่านสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนของกองทุนได้ เฉพาะสำหรับหน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี (KWI EQ)

เท่าน้ัน ท้ังน้ี การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติท่ีแตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียง

อย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของกรมธรรม์ได้ที่บริษัทประกัน

ชีวิตซึ่งเป�นตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 

o การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link)  

คือ การที่ผู้ลงทุนขอทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะนำเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด

ไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผู้ลงทุนเลือกจากรายชื่อกองทุนรวมที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ โดยสัดส่วนของเงินค่าเบี้ยประกัน

ชีวิตที่จะนำไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป�นเท่าใดขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม ์ทั้งน้ี เงินค่าเบี้ยประกัน

ชีวิตที่นำไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลาตามผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุน

เลือกไว้ อนึ่ง ผลการดำเนินการจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซือ้หน่วยลงทุนของ

กองทุนน้ีเพียงอย่างเดียว อันเน่ืองมาจากการคิดค่าธรรมเนียมท่ีแตกต่างกัน 

 การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 (ท่านสามารถอ่านรายละเอียดการรับซื้อหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมได้ใน ภาคผนวก 2 : การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) 

o ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนขั้นต่ำ (ท้ัง 3 ชนิดหน่วยลงทุน) ดังนี ้

มูลค่า/จำนวนหน่วยในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ขั้นต่ำท่ีกำหนด 

มูลค่าข้ันตำ่ของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 

จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ไม่กำหนด 

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ไม่กำหนด 

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (KWI LTF) และ ชนิดเพ่ือการออม (KWI EQ SSF) :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยในการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการ บริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่

ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธี “เข้าก่อนออกก่อน (FIFO)” โดยเรียงลําดับรายการตามเวลาท่ีปรากฏในระบบนายทะเบียน 

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษีทำการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนดหรือปฏิบัติไม่เป�นไปตามเงื่อนไข

การลงทุนจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รับและจะต้องชำระเงินเพ่ิมให้แก่กรมสรรพากร 

 

http://www.kwiam.com/
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o วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น. โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ส่งมายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
และ/หรือด้วยวิธีการอืน่ใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด สำหรับกรณีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ให้ถือ
ว่าเป�นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายถัดไป 

o ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท้ังน้ี หากบริษัทจัดการ
มีการเปลี่ยนแปลงวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลงผ่านทาง
เว็บไซตข์องบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

 (ท่านสามารถอ่านรายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมได้ใน ภาคผนวก 3 : การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) 

o วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการและบริษัทจัดการอื่นได้ทุกวันทำการ 
ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น. โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กำหนด พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือด้วยวิธีการอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

หากบริษัทจัดการมีการเปลี่ยนแปลงวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนวัน
เปลี่ยนแปลงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

o การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนรวมนี ้

(1) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 

- หน่วยลงทุนชนดิลดหย่อนภาษ ี(ชื่อย่อ : KWI LTF) : ไม่ได้ 

บริษัทจัดการไม่เป�ดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดอ่ืนเข้าหน่วยลงทุนชนิดน้ี 

- หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี (ชื่อย่อ : KWI EQ) : ได้ 

เฉพาะผู้ลงทุนชนิดลดหย่อนภาษีและชนิดเพื่อการออมที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนสำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
และกองทุนรวมเพ่ือการออมเท่าน้ัน จึงสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าหน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีได้ 

- หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (ชื่อย่อ : KWI EQ SSF) : ได้ 

ผู้ลงทุนชนิดลดหย่อนภาษีที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทนุสำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเท่านั้นและชนิดไม่ได้ลดหย่อน
ภาษี สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมได้  

(2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 

- หน่วยลงทุนชนดิลดหย่อนภาษ ี(ชื่อย่อ : KWI LTF) : ได้ 

เฉพาะผู้ลงทุนที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนสำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเท่านั้น จึงสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออกไปยังหน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีหรือชนิดเพ่ือการออมได้ 

- หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี (ชื่อย่อ : KWI EQ) : ได้ 

ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดนี้ไปยังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมได้ ทั้งนี้ ไม่เป�ดให้สับเปลี่ยนออกไปยัง
หน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี 

- หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (ชื่อย่อ : KWI EQ SSF) : ได้ 

ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมออกไปยังหน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีได้ต่อเมื่อ 

ผู้ลงทุนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนสำหรับกองทุนรวมเพื่อการออมแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่เป�ดให้สับเปลี่ยนออกไปยัง

หน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี  
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o การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอ่ืนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 

- หน่วยลงทุนชนดิลดหย่อนภาษ ี(ชื่อย่อ : KWI LTF) : ได้ 

ผู้ลงทุนท่ีปฏิบัติตามเง่ือนไขการลงทุนสำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเท่าน้ัน จึงสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยัง

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท ท้ังน้ี บริษัทไม่เป�ดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า

หน่วยลงทุนชนิดน้ี ตั้งแต่วันท่ี 2 มกราคม 2563 เป�นต้นไป 

- หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี (ชื่อย่อ : EQ) : ได้ 

- หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (ชื่อย่อ : KWI EQ SSF) : ได้ 

บริษัทจัดการจะเป�ดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดเพื่อการออมกับกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น (ถ้ามี) หรือ

กองทุนรวมประเภทอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทได้ โดยการสับเปลี่ยนจากหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

ไปยังกองทุนประเภทอื่นที่มิใช่กองทุนรวมเพื่อการออมสามารถทำได้ต่อเมื่อผู้ลงทุนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน

สำหรับกองทุนรวมเพ่ือการออมแล้วเท่าน้ัน 

o การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอ่ืน 

- หน่วยลงทุนชนดิลดหย่อนภาษ ี(ชื่อย่อ : KWI LTF) : ได้ 

เฉพาะการสับเปลี่ยนระหว่างหนว่ยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษีประเภทเดียวกัน (LTF) กับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้

การจัดการของบริษัทจัดการอ่ืนเท่าน้ัน 

- หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี (ชื่อย่อ : KWI EQ) : ไม่ได้ 

- หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (ชื่อย่อ : KWI EQ SSF) : ได้ 

เฉพาะการสับเปลี่ยนระหว่างหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมกับกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัท

จัดการอ่ืนเท่าน้ัน 

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษีและชนิดเพ่ือการออม บริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่
ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธี “เข้าก่อนออกก่อน (FIFO)” โดยเรียงลําดับรายการตามเวลาท่ีปรากฏในระบบนายทะเบียน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะป�ดรบัคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป�นการชั่วคราวและ/หรือ
ถาวร ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าอาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
ของผู้ถือหน่วยลงทนุเป�นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนการป�ดรับคำสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน โดยจะป�ดประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ทราบด้วย 

o วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเข้ากองทุนรวมนี้ (Switch In) 

ท่านจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม “คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมลงลายมือช่ือผู้ถือหน่วย

ลงทุนส่งให้บริษัทจัดการด้วยตนเอง โทรสาร ไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ท่ีบริษัทได้มีการพัฒนาข้ึนมาเพ่ือรองรับการ

ให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ 

- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน) ออกจากกองทุนรวมนี้ไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ (Switch Out) 

ท่านจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม “คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมลงลายมือช่ือผู้ถือหน่วย

ลงทุนส่งให้บริษัทจัดการด้วยตนเอง โทรสาร ไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ท่ีบริษัทได้มีการพัฒนาข้ึนมาเพ่ือรองรับการ

ให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ 

- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน) จากกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอ่ืนเข้ากองทุนรวมนี้ 
(Switch In) 

ท่านจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ของบริษัทจัดการให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมลงลายมือช่ือ

ผู้ถือหน่วยลงทุนและนำสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนน้ี พร้อมแบบฟอร์ม “คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หรือ “คำสั่งขายคืนหน่วย



 

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว 32 

ลงทุน” ของบริษัทจัดการอ่ืน (กองทุนต้นทาง) ข้ึนอยู่กับแต่ละบริษัทจัดการของกองทุนต้นทางกำหนดให้ใช้สำหรับการโอนหน่วย

ลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเพื่อการออมไปยื่นต่อบริษัทจัดการของกองทุนต้นทาง (บริษัทจัดการอื่น) โดยการ

ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนครั้งน้ีจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนต้นทาง (บริษัทจัดการอ่ืน) 

- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน) ออกจากกองทุนรวมนี้ไปยังกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการอ่ืน (Switch Out) 

ท่านจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ของบริษัทจัดการให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมลง

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมแนบ “สำเนาคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หรือ “สำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ของบริษัท

จัดการอื่น (กองทุนปลายทาง) ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษทัจัดการของกองทุนปลายทางกำหนดให้ใช้ในการรับโอนหน่วยลงทุนกองทุน

รวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเพื่อการออมมาแจ้งให้บริษัทจัดการทราบเพื่อดำเนินการต่อไป โดยการดำเนินการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนครั้งน้ีจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี 

o ราคาขายและรับซ้ือคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

โดยปกติกองทุนไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก แต่มีการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียม ดังน้ี 

(1)   กรณีกองทุนน้ีเป�นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วย 

ลงทุน เป�นตัวคำนวณในการจัดสรรลดหน่วยลงทุนที่มีอยู่ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว/ กองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นหรือ

กองทุนรวมอ่ืนท่ีอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามท่ีกำหนดในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือ

หน่วยลงทุน” 

(2)  กรณีกองทุนนี้เป�นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุน เป�นตัวคำนวณในการจัดสรรเพิ่มหน่วยลงทุนที่มีอยู ่โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนเข้ามายังกองทุนน้ีตามท่ีกำหนดในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 

 

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุน 
 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV) 

อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

1. ตราสารภาครัฐไทย ไม่จำกัดอัตราส่วน 

2. หน่วย CIS ในประเทศ ไม่เกิน 10% 

3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้รบัฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง 
ดังน้ี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 

3.2 เป�นธนาคารออมสิน ท้ังน้ี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป�นประกัน 

ไม่เกิน 20% 

4. ตราสารท่ีมลีักษณะครบถ้วนดังน้ี 

4.1   เป�นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึง่ทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

4.2   เป�นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 

4.2.1   ผู้ออกเป�นบริษัทจดทะเบียน 

4.2.2   ผู้ออกมีการเป�ดเผยข้อมูลเป�นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

ไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะสูง
กว่า 

(1) 10% หรือ 

(2)  น้ำหนักของตราสารท่ีลงทุนใน 
 benchmark + 5% 
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ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV) 

4.2.3   ในกรณีที่เป�นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนีน้้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่
วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้องเป�นบุคคลดังน้ี 
4.2.3.1   ธนาคารพาณิชย์  บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม

กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
4.2.3.2   ธนาคารออมสิน  
4.2.3.3   ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4.2.3.4   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
4.2.3.5   บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย  
4.2.3.6   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
4.2.3.7   ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
4.2.3.8   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
4.2.3.9   บริษัทหลักทรัพย์ 

4.3   เสนอขายในประเทศไทย    

4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 

4.5   ในกรณีท่ีเป�นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหน้ีมากกว่า  397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน ต้องข้ึน
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

5. ทรัพย์สินดังน้ี  

5.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทำให้มีการเพิกถอนการเป�นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET) 

5.2   ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขาย
ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET) 

5.3   หุ้นท่ีอยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซื้อขายตาม 5.1 

5.4 ใบสำค ัญแสดงส ิทธ ิอนุพ ันธ ์ (Derivative Warrants) ท ี ่ม ี  issuer rating อย ู ่ ในระดับ 
investment grade 

5.5   ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ใน
ระดับ investment grade 

5.6 หน่วย property ท่ีมีลักษณะครบถ้วน ดังน้ี 

5.6.1   จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซื้อขายในกระดาน
ซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนท่ัวไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวท่ีอยู่
ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการ
ซื้อขายใน SET) 

5.6.2   เป�นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตาม
แนวทางท่ีสำนักงานกำหนด 

รวมกันไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า 

(1)   10%  หรือ 

(2)   น้ำหนักของทรัพย์สินใน 
benchmark + 5% 

 

6. หน่วย property ของกองทุนท่ีมีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางท่ีสำนักงาน
กำหนด และมีลักษณะตาม 5.6.1 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

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

หมายเหตุ :  ในกรณีเป�นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม จะไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity 

limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสาร หรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี 
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ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV) 

อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามกลุม่กิจการ (group limit) * 

1. การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป�นคู่สญัญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดงักล่าว  

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ 
อัตราใดจะสูงกว่า 

(1)   25% หรือ 

(2)   น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน 
benchmark + 10%  

*หมายเหตุ : ในกรณีเป�นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดำเนินงานของกองทุนรวม จะไม่มีข้อกำหนดเก่ียวกับ group limit 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV) 

อัตราส่วนท่ีคำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ** 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป�นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือ
คู่สัญญา ดังน้ี 

1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 

1.2  ธนาคารพาณิชย ์

1.3  บริษัทเงินทุน 

1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending)  

รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบป�บัญชี 
เว้นแต่เป�นกองทุนรวมที่มีอายุโครงการ
น้อยกว่า 1 ป� ให้เฉลี ่ยตามรอบอายุ
กองทุน     

2. ทรัพย์สินดังน้ี 

2.1   ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ดำเนินการใหม้ีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด หรือ
มีเง่ือนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได ้

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

2.3   total SIP ตามข้อ 7 ของส่วนน้ี แต่ไม่รวมถึงตราสารหน้ีตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ท่ีมีลักษณะ
ครบถ้วนดังน้ี 

2.3.1  มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของข้อ 4 ในส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (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 
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของ
กองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน) 

รวมกันไม่เกิน 25% 

 

 

 

 

3.  ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)  ไม่เกิน 25% 

4. ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ไม่เกิน 25% 

5. หน่วย CIS ในประเทศ ทุกกองทุนรวมกันไม่เกิน 20% 

6. หน่วย property ในประเทศ ทุกกองทุนรวมกันไม่เกิน 15% 

7. total SIP ซึ่งได้แก่  

7.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)   

รวมกันไม่เกิน 15% 
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ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV) 

7.2 ตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือท่ีตัวตราสาร และ/หรือผู้ออก
ตราสารต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสาร
ท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (unrated) 

**หมายเหตุ :  สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดำเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกำหนดเก่ียวกับ product limit 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV) 

อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการท่ีลงทุน (concentration limit) 

1. หุ้นของบริษัทรายใดรายหน่ึง ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจำนวนหุ้น
ของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทน้ัน  

2. ตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของผู้ออกรายใด
รายหน่ึง (ไมร่วมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทย) 
 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้ส ินทางการเงิน (financial liability)* ของ      
ผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เป�ดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่กอ่น
ครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. 
อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงิน
ตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป�น
ข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป�นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สิน
ทางการเงินตามท่ีเป�ดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** 
ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตาม
ข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป�นรายครั้ง  เว้นแต่ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการ
ยื ่นแบบ filing ในลักษณะเป�นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป�นรายโครงการ 

2.2   ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป�นตราสารที่ออกใหม่และมี 
credit rating อยู ่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่ม ี credit 
rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป�น
รายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป�น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป�นรายโครงการ  

อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป�นตราสารท่ีออกโดยบุคคลดังน้ี  

(1)  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

(2)  ธนาคารออมสิน 

(3)  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

(4)  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(5)  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 

(6)  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

(7)  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  

(8)  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

(9)  บริษัทหลักทรัพย์ 

(10)  สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป�นสมาชิก 

(11)  สถาบันการเงินตา่งประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม (1) – (9) 
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ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV) 

หมายเหตุ :  

*  หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีท่ี    
ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป�น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน
การบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเป�นท่ียอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting 
Standards (IFRS) หร ื อ  United States Generally Accepted Accounting 
Principle (US GAAP) เป�นต้น 

** รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร 

3. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ท้ังหมดของกองทุนรวมท่ีออกหน่วยน้ัน   

อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดงัน้ี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

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

4. หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ท้ังหมดของกองทุน property ท่ีออก
หน่วยนั้น เว้นแต่เป�นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

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

ท้ังน้ี  การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป�นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุน
ของกองทุน และ/หรือท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถอืหน่วยลงทุน  
 

 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  

รายการท่ีเรียกเก็บ (1) 

(% NAV) 

อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 
1 มิ.ย. 64 –      
31 พ.ค. 65 

เรียกเก็บจริง 
1 มิ.ย. 63 –      
31 พ.ค. 64 

เรียกเก็บจริง 
1 มิ.ย. 62 –      
31 พ.ค. 63 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท้ังหมดท่ีประมาณการได้ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (2) 

- ชนิดลดหย่อนภาษี ไม่เกิน 1.6050 1.3396 1.3346 1.3382 
- ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี  ไม่เกิน 1.6050 1.3396 1.3346 ยังไม่เป�ดเสนอขาย 
- ชนิดเพ่ือการออม  ไม่เกิน 1.6050 1.3396 1.3346 ยังไม่เป�ดเสนอขาย 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (2) 

- ชนิดลดหย่อนภาษี ไม่เกิน 0.0642 0.0321 0.0534 0.0535 

- ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี  ไม่เกิน 0.0642 0.0321 0.0534 ยังไม่เป�ดเสนอขาย 

- ชนิดเพ่ือการออม  ไม่เกิน 0.0642 0.0321 0.0534 ยังไม่เป�ดเสนอขาย 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (2) 

- ชนิดลดหย่อนภาษี ไม่เกิน 0.1070 0.0642 0.0641 0.0642 

- ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี  ไม่เกิน 0.1070 0.0642 0.0641 ยังไม่เป�ดเสนอขาย 

- ชนิดเพ่ือการออม  ไม่เกิน 0.1070 0.0642 0.0641 ยังไม่เป�ดเสนอขาย 

ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพันธ์  
 ช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

 หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

 
ไม่เกิน 1.0700 
ไม่เกิน 1.0700 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

ค่าตรวจสอบบัญชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.0051 0.0150 0.0192 

ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร ตามท่ีจ่ายจริง 0.0066 0.0103 0.0255 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตามท่ีจ่ายจริง 0.0001 0.0001 0.0001 

ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ รายงานประจำป� รายงาน 6 เดือน ฯลฯ ตามท่ีจ่ายจริง - 0.0001 0.0001 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีประมาณการไม่ได้ ตามท่ีจ่ายจริง - - - 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมด (3) 

- ชนิดลดหย่อนภาษ ี ไม่เกิน 2.9960 1.4483 1.4781 1.5008 

- ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษ ี ไม่เกิน 2.9960 1.4483 1.4781 ยังไม่เป�ดเสนอขาย 

- ชนิดเพ่ือการออม ไม่เกิน 2.9960 1.4483 1.4781 ยังไม่เป�ดเสนอขาย 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามท่ีจ่ายจริง 0.3485 0.6412 0.2532 
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 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  

รายการท่ีเรียกเก็บ (1) 

ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 
1 มิ.ย. 64 –      
31 พ.ค. 65 

เรียกเก็บจริง 
1 มิ.ย. 63 –      
31 พ.ค. 64 

เรียกเก็บจริง 
1 มิ.ย. 62 –      
31 พ.ค. 63 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (4) 

- ชนิดลดหย่อนภาษี (5) ไม่เกิน 0.25%   
ยกเว้น 

ไม่เรียกเก็บ 
- ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี 

 กรณีซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีเพียงอย่างเดียว 

 กรณีซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน  
(Unit-Link) 

ไม่เกิน 0.25% 
ไม่ม ี

0.25% 
ไม่ม ี

0.25% 
ไม่ม ี

ยังไม่เป�ดเสนอขาย 

- ชนิดเพ่ือการออม  ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ยังไม่เป�ดเสนอขาย 

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

- ชนิดลดหย่อนภาษี  

 
กรณีขายคืนหน่วย

ลงทุนก่อนครบกำหนด
ตามเง่ือนไขของ
กรมสรรพากร  
ไม่เกิน 0.25%  

  กรณีขายคืนหน่วย
ลงทุนหลังครบกำหนด

ตามเง่ือนไขของ
กรมสรรพากร 

ไม่เก็บค่าธรรมเนียม 

ยกเว้น 
ไม่เรียกเก็บ 

 

ยกเว้น 
ไม่เรียกเก็บ 

 

ยกเว้น 
ไม่เรียกเก็บ 

 

- ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี 

 กรณีซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีเพียงอย่างเดียว 

 กรณีซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน  

(Unit-Link) 

ไม่ม ี
ไม่ม ี

ไม่ม ี
ไม่ม ี

ไม่ม ี
ไม่ม ี

ยังไม่เป�ดเสนอขาย 
ยังไม่เป�ดเสนอขาย 

- ชนิดเพ่ือการออม  ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ยังไม่เป�ดเสนอขาย 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

 ภายในบริษัทจัดการ 

- ชนิดลดหย่อนภาษี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
- ชนิดไม่ไดล้ดหย่อนภาษี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ยังไม่เป�ดเสนอขาย 
- ชนิดเพ่ือการออม ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ยังไม่เป�ดเสนอขาย 

 ระหว่างบริษัทจัดการ 

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 

- ชนิดลดหย่อนภาษี  ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
- ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ยังไม่เป�ดเสนอขาย 

     - ชนิดเพ่ือการออม ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ยังไม่เป�ดเสนอขาย 

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 

- ชนิดลดหย่อนภาษี  200 บาท  
ต่อ 1 รายการ 

200 บาท ต่อ 1 รายการ 
(เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง ณ วันท่ีแจ้งความประสงค์) 

- ชนิดไม่ไดล้ดหย่อนภาษี (6) ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ยังไม่เป�ดเสนอขาย 
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รายการท่ีเรียกเก็บ (1) 

ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 
1 มิ.ย. 64 –      
31 พ.ค. 65 

เรียกเก็บจริง 
1 มิ.ย. 63 –      
31 พ.ค. 64 

เรียกเก็บจริง 
1 มิ.ย. 62 –      
31 พ.ค. 63 

- ชนิดเพ่ือการออม 
200 บาท  

ต่อ 1 รายการ 

200 บาท ต่อ 1 รายการ 
(เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง  

ณ วันท่ีแจ้งความประสงค์) 
ยังไม่เป�ดเสนอขาย 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 

- ชนิดลดหย่อนภาษี  **ไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุน** 

- ชนิดไม่ไดล้ดหย่อนภาษี  
        

200 บาท  
ต่อ 1 รายการ 

200 บาท ต่อ 1 รายการ 
(เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง  

ณ วันท่ีแจ้งความประสงค์) 
ยังไม่เป�ดเสนอขาย 

     - ชนิดเพ่ือการออม  **ไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุน** 
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญช ี

เงินฝาก (ท้ัง 3 ชนิดหน่วยลงทุน) 
ตามท่ีธนาคาร

พาณิชย์เรยีกเก็บ 
ตามท่ีธนาคาร

พาณิชย์เรยีกเก็บ 
ตามท่ีธนาคาร

พาณิชย์เรียกเก็บ 
ตามท่ีธนาคาร

พาณิชย์เรียกเก็บ  

 ค่าธรรมเนียมกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้นาย
ทะเบียนดำเนินการใด ๆ ให้กรณีพิเศษ  
(ท้ัง 3 ชนิดหน่วยลงทุน) 

ตามท่ีบริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียน 

เรียกเก็บ 

ตามท่ีบริษัทจัดการ 
หรือนายทะเบียน 

เรียกเก็บ 

ตามท่ีบริษัทจัดการ 
หรือนายทะเบียน 

เรียกเก็บ 

ตามท่ีบริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียน 

เรียกเก็บ  

*หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี (KWI EQ) และหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (KWI EQ SSF) เริ่มเป�ดเสนอขายต้ังแต่วันท่ี 1 เม.ย. 63 และ 15 เม.ย. 63 ตามลำดับ* 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามท่ีระบุไว้ในโครงการ โดยอาจเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ไม่เกินร้อยละ 

5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ป� 

หมายเหตุ :  

(1)  เป�นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)  
(2) เป�นอัตราร้อยละต่อป�ของของมูลค่าทรัพย์สินท้ังหมด หักด้วยมูลค่าหน้ีสินท้ังหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน

หน่วยลงทุน ณ วันท่ีคำนวณ 
(3)  ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
(4) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี (KWI EQ) ในอัตรา 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน  
(5) บริษัทจัดการไม่เป�ดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (KWI LTF) ต้ังแต่ 2 ม.ค. 63 เป�นต้นไป 
(6) การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกระหว่างหน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีกับกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นไม่สามารถสับเปล่ียนได้ 

 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
ของรอบระยะเวลา ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

PTR =  MIN (ซื้อหุ้น, ขายหุ้น) 

 

 
Avg. NAV 

 

PTR =  1,466,937,677.66 
 

 
1,484,809,568.85 

 

PTR =  0.99 
 

 

หมายเหตุ :  PTR คำนวณจากมูลค่าท่ีต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบ

ระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ 

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

ชื่อหลักทรัพย์ จำนวนหน่วย  
(พันหน่วย) 

มูลค่าตามราคาตลาด 
(พันบาท) 

ร้อยละของ 
NAV 

หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น       

หุ้นสามัญ       

บรรจุภัณฑ ์    

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) 551.68 31,307.61 2.09 

ธนาคาร       

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 1,045.90 137,012.90 9.17 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 876.80 128,889.60 8.63 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 573.50 8,659.85 0.58 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 1,186.00 134,018.00 8.97 

พาณิชย์       

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) 104.80 3,956.20 0.26 

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 1,045.60 69,271.00 4.64 

บริษัท คอปเปอร์ ไวรด์ จำกัด (มหาชน) 2,558.00 12,636.52 0.84 

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรป์อเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 792.02 30,096.61 2.01 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 2,087.82 44,261.72 2.96 

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 3,141.00 46,800.90 3.13 

วัสดุก่อสร้าง    

บริษัท ปูนซิเมนตไ์ทย จำกัด (มหาชน) 90.00 33,480.00 2.24 

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนกิส ์       

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) 329.70 21,760.20 1.46 

พลังงานและสาธารณูปโภค    

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 175.60 11,721.30 0.78 

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดเีวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 299.00 14,501.50 0.97 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 3,155.10 120,682.58 8.08 

บริษัท ปตท. สำรวจและผลติป�โตรเลยีม จำกัด (มหาชน) 253.10 42,900.45 2.87 

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 427.90 24,818.20 1.66 

เงินทุนและหลักทรัพย์    

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) 1,022.75 34,262.23 2.29 

อาหารและเคร่ืองด่ืม    

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 1,452.00 37,752.00 2.53 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) 873.20 30,562.00 2.05 

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) 749.70 26,052.07 1.74 
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ชื่อหลักทรัพย์ จำนวนหน่วย  
(พันหน่วย) 

มูลค่าตามราคาตลาด 
(พันบาท) 

ร้อยละของ 
NAV 

การแพทย์    

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 2,939.00 75,679.25 5.07 

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) 93.80 16,368.10 1.10 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร    

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 533.30 115,726.10 7.75 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมูนิเคช่ัน จำกัด (มหาชน) 812.00 34,916.00 2.34 

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 122.20 8,737.30 0.58 

ป�โตรเคมีและเคมีภัณฑ ์    

บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จำกัด (มหาชน) 568.80 28,013.40 1.87 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์    

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 1,242.40 79,824.20 5.34 

บริษัท แลนด์แอนดเ์ฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 2,130.70 19,069.76 1.28 

ขนส่งและโลจิสติกส ์    

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 701.20 48,908.70 3.27 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 876.20 8,017.23 0.54 

ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น    

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 55.34 103.49 0.01 

เงินฝากออมทรัพย์       

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)   15,017.77            1.01 

สินทรัพย์อ่ืน และหนีส้ินอ่ืน       

สินทรัพย์อ่ืน   239.65 0.02 

หนี้สินอ่ืน   1,934.73 0.13 

          มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ  1,494,089.66 100.00 
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ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)                                                                                             ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
 

หน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษ ี(KWI LTF) 

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามป�ปฏิทิน 
 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานป� 2565 แสดงผลการดำเนินงานต้ังแต่ต้นป�ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
 

31/05/2565 มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 

KWI LTF 1,466,120,505.55 37.0422 
 

ชื่อกองทุน /  

เกณฑ์มาตรฐาน  

%ตามช่วงเวลา %ต่อป� 

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

ต้ังแต่จัดต้ัง

กองทุน 

(21 มิ.ย. 50) 
KWI LTF 1.58 -0.80 7.07 9.17 1.76 3.30 7.03 9.16 

SET50 TRI 2.71 -0.39 8.82 6.90 0.37 3.17 5.55 7.69 

Standard Deviation  
ของกองทุน 

12.64 13.25 12.87 12.50 19.60 16.48 16.11 20.59 

Standard Deviation 
ของเกณฑ์มาตรฐาน 

12.06 12.69 12.30 12.00 22.36 18.67 17.52 21.49 

 

Maximum Drawdown^     KWI LTF  

ผลขาดทุนสูงสดุท่ีเกิดข้ึนจริง 5 ป� -38.67% 

^แสดงผลขาดทุนสะสมสูงสุดท่ีเกิดจากการลงทุนของกองทุนย้อนหลัง    

ท่ีมา :  Morningstar   

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

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน 

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวชนิดลดหย่อนภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป�นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ทั้งน้ี 

บริษัทไม่เป�ดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 63 เป�นต้นไป ยกเว้นแต่เป�นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจาก

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอ่ืนซึ่งเป�นกองทุนท่ีมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/        

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการ

ลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน 
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หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี  (KWI EQ) 

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามป�ปฏิทิน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : (1) ผลการดำเนินงานของป� 2563 เริ่มต้ังแต่วันท่ีเป�ดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน (1 เมษายน 2563) ถึงวันทำการสุดท้ายของป�ปฏิทิน 

              (2) ผลการดำเนินงานป� 2565 แสดงผลการดำเนินงานต้ังแต่ต้นป�ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
 

31/05/2565 มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 

KWI EQ 2,333,684.08 36.9184 
  

ชื่อกองทุน /  

เกณฑ์มาตรฐาน  

%ตามช่วงเวลา %ต่อป� 

ต้ังแต่ 

ต้นป� 
3 เดือน 6 เดือน 1 ป� 3 ป� 5 ป� 10 ป� 

ต้ังแต่จัดต้ัง 

กองทุน 

KWI EQ 1.46 -0.88 6.91 9.00 N/A N/A N/A 19.13 

SET50 TRI 2.71 -0.39 8.82 6.90 N/A N/A N/A 18.23 

Standard Deviation  

ของกองทุน 
12.65 13.25 12.87 12.50 N/A N/A N/A 16.22 

Standard Deviation 

ของเกณฑ์มาตรฐาน 
12.06 12.69 12.30 12.00 N/A N/A N/A 18.31 

 

Maximum Drawdown^     KWI EQ  

ผลขาดทุนสูงสดุท่ีเกิดข้ึนจริง 5 ป� -17.41%* 

^แสดงผลขาดทุนสะสมสูงสุดท่ีเกิดจากการลงทุนของกองทุนย้อนหลัง    
* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ป� จะแสดงค่าท่ีเกิดข้ึนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 

ท่ีมา :  Morningstar   

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

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ ผู้ลงทุน

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 
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หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (KWI EQ SSF) 
 

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามป�ปฏิทิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : (1) ผลการดำเนินงานของป� 2563 เริ่มต้ังแต่วันท่ีเป�ดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน (15 เมษายน 2563) ถึงวันทำการสุดท้ายของป�ปฏิทิน 

               (2) ผลการดำเนินงานป� 2565 แสดงผลการดำเนินงานต้ังแต่ต้นป�ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
 

31/05/2565 มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 

KWI EQ SSF 25,635,469.92 36.9404 
  

ชื่อกองทุน /  

เกณฑ์มาตรฐาน  

%ตามช่วงเวลา %ต่อป� 

ต้ังแต่ 

ต้นป� 
3 เดือน 6 เดือน 1 ป� 3 ป� 5 ป� 10 ป� 

ต้ังแต่จัดต้ัง 

กองทุน 

KWI EQ SSF 1.45 -0.88 6.91 9.00 N/A N/A N/A 14.26 

SET50 TRI 2.71 -0.39 8.82 6.90 N/A N/A N/A 12.18 

Standard Deviation  

ของกองทุน 
12.65 13.25 12.87 12.50 N/A N/A N/A 15.47 

Standard Deviation 

ของเกณฑ์มาตรฐาน 
12.06 12.69 12.30 12.00 N/A N/A N/A 17.35 

 

Maximum Drawdown^     KWI EQ SSF  

ผลขาดทุนสูงสดุท่ีเกิดข้ึนจริง 5 ป� -17.38%* 

^แสดงผลขาดทุนสะสมสูงสุดท่ีเกิดจากการลงทุนของกองทุนย้อนหลัง    
* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ป� จะแสดงค่าท่ีเกิดข้ึนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 

ท่ีมา :  Morningstar   

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

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน 

ผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมเพื่อการออม รวมทั้งสอบถาม

รายละเอียดเพ่ิมเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ ผู้ลงทุน

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อน

ตัดสินใจลงทุน 
 

 

 

11.94%

16.90%

1.45%

11.21% 11.77%

2.71%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

2563 2564 2565

%
 ต

อ่ปี
ขอ

ง 
N

AV

KWI EQ SSF
SET50 TRI



 

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว 45 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
 ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ท่ี https://www.kwiam.com/th/disclosure  

 

วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ 

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทำให้การป�นส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะต้องมีการแบ่งการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น จะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และป�นส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  
โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะ
เฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้ท้ังหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากน้ัน ปรับปรุงรายการท่ีเก่ียวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
(ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน และรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป�นต้น) และคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลัง
หักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่คำนวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าศูนย์ การป�นส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้เป�นไปตามแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุน 

ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ตัวอย่าง 1 :  กรณีเป�ดขายเฉพาะชนิดลดหย่อนภาษี (KWI LTF) และยังไม่เป�ดเสนอขายชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี (KWI EQ) และ ชนิดเพ่ือการออม 
(KWI EQ SSF) 

วันที่ 1   มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 500,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย = 10 บาท (แบ่งเป�น 1. ชนิดลดหย่อนภาษี 500,000 
บาท และ 2. ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี (ยังไม่เป�ดเสนอขาย) และ 3. ชนิดเพื่อการออม (ยังไม่เป�ดเสนอขาย) และสมมุติมีผลประโยชน์ในวันแรก 
10,000 บาท และมียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี 100,000 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี 10,000 บาท 

  กองทุนรวม  
(KWI LTF-M) 

ชนิด 
ลดหย่อนภาษ ี
(KWI LTF) 

ชนิด 
ไม่ได้ลด 

หย่อนภาษ ี
(KWI EQ) 

ชนิด 
เพ่ือการออม 
(KWI EQ 

SSF) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท่ีจำหน่ายได้หลังหักค่าธรรมเนียมการขาย 

(ถ้าม)ี (บาท)  

500,000.00 500,000.00  -    -    

ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในวันแรก 10,000 บาท  10,000.00 10,000.00  -    -    

วิธีคิดการป�นส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ    
 

    

- ชนิดลดหยอ่นภาษี = 10,000 x 500,000/500,000 = 10,000         

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน  510,000.00 510,000.00 -    -    

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)    
 

    

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.3375%  (18.69) (18.69) -    -    

- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0535% (0.75) (0.75) -    -    

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.0642%  (0.90) (0.90) -    -    

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)  509,979.67 509,979.67 -    -    

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  50,000.0000 50,000.0000 -    -    

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1995 10.1995 -    -    

หมายเหตุ : การคำนวณในตารางข้างต้นเป�นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใด (ถ้ามี) 

https://www.kwiam.com/th/disclosure
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ตัวอย่าง 2 : กรณีเป�ดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี (KWI EQ) เพิ ่มเติม แต่ยังไม่เป�ดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม        
(KWI EQ SSF) 

วันที่ 2   ทำการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า (ซื้อหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี 100,000 
บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี 10,000 บาท) โดยสมมุติให้วันที่สองมีผลประโยชน์เกิดขึ้น 20,000 บาท และมียอด
ซื้อหน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี 300,000 บาท และยอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี 50,000 บาท) 

  กองทุนรวม  
(KWI LTF-M) 

ชนิด 
ลดหย่อนภาษ ี
(KWI LTF) 

ชนิด 
ไม่ได้ลด 

หย่อนภาษ ี
(KWI EQ) 

ชนิด 
เพ่ือการออม 
(KWI EQ 

SSF) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)  509,979.67 509,979.67 -    -    

ปรับปรุงมลูค่าเพ่ิม-ลดหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า 
 

  
 

  

1) รายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (+100,000 บาท) 100,000.00  100,000.00  -    -    

2) รายการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (-10,000 บาท) (10,000.00) (10,000.00) -    -    

มูลค่าทรัพย์สินสุทธกิ่อนหักค่าใชจ้่ายของกองทุน  599,979.67 599,979.67 -    -    

ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในวันท่ี 2 จำนวนเงิน 20,000 บาท 20,000.00  20,000.00  -    -    

วิธีคิดการป�นส่วนมูลคา่ทรัพย์สินสทุธิ  
 

  
 

  

- ชนิดลดหย่อนภาษี = 20,000 x 599,979.66/599,979.67 = 

20,000 

 
  

 
  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธกิ่อนหักค่าใชจ้่ายของกองทุน 619,979.67 619,979.67 -    -    

รายการคา่ใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)  
 

  
 

  

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.3375%  (22.72) (22.72) -    -    

- ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0535% (0.91) (0.91) -    -    

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.0642%  (1.09) (1.09) -    -    

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)  619,954.95 619,954.95 -    -    

จำนวนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า (หน่วย)  50,000.0000  50,000.0000  -    -    

- หน่วยลงทุนเพ่ิมข้ึนจากรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี 

   = 100,000 / 10.1996= 9,804.3060 หน่วย 

9,804.3060  9,804.3060  -    -    

- หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคนืหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี  

   = 10,000 / 10.1995 = 980.4402 หน่วย 

(980.4402) (980.4402) -    -    

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หนว่ย)  58,823.8658  58,823.8658  -    -    

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.5391  10.5391  -    -    

หมายเหตุ : การคำนวณในตารางข้างต้นเป�นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใด (ถ้ามี) 
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ตัวอย่าง 3 :  กรณีเป�ดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (KWI EQ SSF) เพ่ิมเติม 

วันท่ี 3   ทำการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า (ซื้อหน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี 
300,000 บาท และยอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี 50,000 บาท) โดยสมมุติให้วันที่สามมีผลประโยชน์เกิดขึ้น 40,000 บาท 
และมียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 400,000 บาท และยอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี 100,000 บาท) 
 

  กองทุนรวม  
(KWI LTF-M) 

ชนิดลดหย่อน
ภาษี 

(KWI LTF) 

ชนิด 
ไม่ได้ลด 

หย่อนภาษ ี
(KWI EQ) 

ชนิด 
เพ่ือการออม 
(KWI EQ 

SSF) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)  619,954.95 619,954.95 -    -    

ปรับปรุงมลูค่าเพ่ิม-ลดหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า 
 

  
 

  

1) รายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดไมไ่ดล้ดหยอ่นภาษี (+300,000 บาท) 300,000.00  -    300,000.00  -    

2) รายการขายคนืหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (-50,000 บาท) (50,000.00) (50,000.00) -    -    

มูลค่าทรัพย์สินสุทธกิ่อนหักค่าใชจ้่ายของกองทุน  869,954.95 569,954.95 300,000.00 -    

ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในวันท่ี 3 จำนวนเงิน 40,000 บาท 40,000.00  26,206.18  13,793.82  -    

วิธีคิดการป�นส่วนมูลคา่ทรัพย์สินสทุธิ  
 

  
 

  

- ชนิดลดหย่อนภาษี = 40,000 x 569,954.95/869,954.95 = 26,206.18 
 

  
 

  

- ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี = 40,000 x 300,000.00/869,954.95 = 
13,793.82 

 
  

 
  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธกิ่อนหักค่าใชจ้่ายของกองทุน 909,954.95 596,161.13 313,793.82 -    

รายการคา่ใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)  
 

  
 

  

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.3375% (ชนิดลดหย่อนภาษี)  

   และ 1.605% (ชนิดไม่ไดล้ดหยอ่นภาษี) 

(35.65) (21.85) (13.80) -    

- ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0535%  

   (คิดอัตราเท่ากันท้ัง 2 ชนิดหน่วยลงทุน) 

(1.33) (0.87) (0.46) -    

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.0642% 

   (คิดอัตราเท่ากันท้ัง 2 ชนิดหน่วยลงทุน) 

(1.60) (1.05) (0.55) -    

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)  909,916.37 596,137.36 313,779.01 -    

จำนวนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า (หน่วย)  58,823.8658  58,823.8658  -    -    

- หน่วยลงทุนเพ่ิมข้ึนจากรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดไมไ่ด้ลดหย่อนภาษี     

  = 300,000 / 10.5392 = 28,465.1586 หน่วย 

28,465.1586  -    28,465.1586  -    

- หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคนืหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี  

  = 50,000 / 10.5391 = 4,744.2381 หน่วย 

(4,744.2381) (4,744.2381) -    -    

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หนว่ย)  82,544.7863  54,079.6277  28,465.1586  -    

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.0233  11.0233  11.0232  -    

หมายเหตุ :  การคำนวณในตารางข้างต้นเป�นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใด (ถ้ามี) 
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วันที่ 4   ทำการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า (ซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 400,000  

บาท และยอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี 100,000 บาท) โดยสมมุติให้วันท่ีสี่มีผลประโยชน์เกิดข้ึน 90,000 บาท 

  กองทุนรวม  
(KWI LTF-M) 

ชนิด 
ลดหย่อนภาษ ี
(KWI LTF) 

ชนิด 
ไม่ได้ลด 

หย่อนภาษ ี
(KWI EQ) 

ชนิด 
เพ่ือการออม 

(KWI EQ SSF) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)  909,916.37 596,137.36 313,779.01 -    

ปรับปรุงมลูค่าเพ่ิม-ลดหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า 
 

  
 

  

1) รายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (+400,000 บาท) 400,000.00  -    -    400,000.00  

2) รายการขายคนืหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (-100,000 บาท) (100,000.00) (100,000.00) -    -    

มูลค่าทรัพย์สินสุทธกิ่อนหักค่าใชจ้่ายของกองทุน  1,209,916.37 496,137.36 313,779.01 400,000.00  

ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในวันท่ี 4 จำนวนเงิน 90,000 บาท 90,000.00  36,905.33  23,340.55  29,754.12  

วิธีคิดการป�นส่วนมูลคา่ทรัพย์สินสทุธิ  
 

  
 

  

- ชนิดลดหย่อนภาษี = 90,000 x 496,137.36/1,209,916.37 = 36,905.33 
 

  
 

  

- ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี = 90,000 x 313,779.01/1,209,916.37  
   = 23,340.55 

 
  

 
  

- ชนิดเพ่ือการออม = 90,000 x 400,000.00/1,209,916.37 = 29,754.12 
 

  
 

  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธกิ่อนหักค่าใชจ้่ายของกองทุน 1,299,916.37 533,042.69 337,119.56 429,754.12  

รายการคา่ใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)  
 

  
 

  

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.3375% (ชนิดลดหย่อนภาษี)  

   และ 1.605%  (ชนิดไม่ไดล้ดหย่อนภาษีและชนิดเพ่ือการออม) 

(53.25) (19.53) (14.82) (18.90) 

- ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0535%  

   (คิดอัตราเท่ากันท้ัง 3 ชนิดหน่วยลงทุน) 

(1.91) (0.78) (0.50) (0.63) 

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.0642%  

   (คิดอัตราเท่ากันท้ัง 3 ชนิดหน่วยลงทุน) 

(2.29) (0.94) (0.60) (0.75) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)  1,299,858.92 533,021.44 337,103.63 429,733.85 

จำนวนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า (หน่วย)  82,544.7863  54,079.6277  28,465.1586  -    

- หน่วยลงทุนเพ่ิมข้ึนจากรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 

   = 400,000 / 11.0234 = 36,286.4451 หน่วย 

36,286.4451  -    -    36,286.4451  

- หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี  

   = 100,000 / 11.0233 = 9,071.6935 หน่วย 

(9,071.6935) (9,071.6935) -    -    

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หนว่ย)  109,759.5379  45,007.9342  28,465.1586  36,286.4451  

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.8427  11.8428  11.8426  11.8428  

หมายเหตุ :  การคำนวณในตารางข้างต้นเป�นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใด (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก 1 : การเสนอขายหน่วยลงทุน 

 การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

1.  ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

  บริษัทจัดการ    ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

   อินเตอร์เน็ต (internet)    ไปรษณีย ์

 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน    หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการประกาศกำหนด 

 (KWI Savings Plan) เพ่ิมเติมในอนาคต 

2.  รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือช้ีชวน คู่มือการลงทุน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ แบบคำขอเป�ดบัญชีกองทุน (เฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วย

ลงทุนที่ยังไม่เคยเป�ดบัญชีกองทุนรวม) ได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน

หน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก สามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาทำการท่ีบรษัิทจัดการกำหนดตามรายละเอียดในหนังสือช้ีชวนส่วนสรปุ

ข้อมูลสำคัญหรือหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ท้ังน้ี ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถทำการซื้อหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการต่อไปน้ี 

 หน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (ชื่อย่อ : KWI LTF) : ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป�นต้นไป บริษัทจัดการไม่เป�ดให้     

ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษีได้อีก 

 หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี (ช่ือย่อ : KWI EQ) : ได้ 

 หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (ช่ือย่อ : KWI EQ SSF) : ได้  

ผู้ลงทุนท่ีสนใจลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมเป�นครั้งแรก บริษัทจัดการจะแจกจ่ายคู่มือการลงทุน โดยผู้ลงทุนจะต้องศึกษา

ข้อมูลเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและปฏิบัติให้เป�นไปตามเง่ือนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออมด้วย 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบท่ี

สมาคมประกาศ และบริษัทจัดการจะไมจ่ัดทำหนังสอืรับรองการซือ้หน่วยลงทุนสำหรับยอดการซื้อหน่วยลงทุนซึ่งพ้นระยะเวลาการ

ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีกรมสรรพากร และ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะป�ดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป�นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็น

ว่าอาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป�นสำคัญ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนการป�ดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะป�ดประกาศ ณ ที่ทำ

การของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งสำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ทราบด้วย 

2.1 วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(1)  ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยระบุเป�นจำนวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกและ

ครั้งถัดไป โดยต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน พร้อมชำระเงิน

ค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังจำนวนให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(2)  ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่มีบัญชีกองทุนจะต้องขอเป�ดบัญชีกองทุน โดยจะต้องกรอก

รายละเอียดต่าง ๆ และลงลายมือชื่อใน “แบบคำขอเป�ดบัญชีกองทุน” “แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 

(Suitability test)” “ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ใบคำขอใช้บริการอื่น ๆ ของกองทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดตามท่ี

บริษัทจัดการกำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน  
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(3)  บริษัทยินยอมให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีมีบัญชีกองทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือโดยวิธีการอ่ืนใดท่ี

บริษัทจัดการยอมรับได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน

ตามท่ีบริษัทจัดการกำหนดหรือตามท่ีเห็นสมควร  

(4)  การสั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อ

หน่วยลงทุนเป�นเงินสด เงินโอน คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ หรือวิธีการอื ่นใดที่บริษัทจัดการหรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่งยอมรับ ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยเช็คหรือดราฟต์หรือคำสั่งหัก

บัญชีต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทำการของบริษัทจัดการหรือสถานท่ีติดต่อของ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในวันทำการขายหน่วยลงทุนน้ัน ๆ โดยเช็ค

หรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลงวันท่ีก่อนหรือภายในวันเดียวกันกับวันทำการขายหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย

บัญชีซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนหรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป�นบัญชีที่รับชำระค่าซื้อ

หน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่รับชำระค่าซื้อ

หน่วยลงทุนดังกล่าวโดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยจะแสดงข้อมูลที่เป�นป�จจุบันในหนังสือ     

ช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  

โดยในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโปรดระบุ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข

โทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้ด้านหลังเช็คหรือดราฟต์น้ัน เพ่ือความสะดวกในการติดต่อและเพ่ือผลประโยชน์ของ

ผู้ซื้อหน่วยลงทุน  

(5)  หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่า

ซื้อหน่วยลงทุนท้ังจำนวนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

จะส่งมอบสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป�นหลักฐาน ยกเว้นในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนส่ง

คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร หรือเป�นไปตามวิธีการท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด  

(6)  บริษัทจัดการจะดำเนินการขายหน่วยลงทุนให้ผู ้สั ่งซื้อหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั ่งซื ้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการกำหนดให้ส่งคำสั่งซื้อหน่วย

ลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป�นอย่างอ่ืน โดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการ

ขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป�นเกณฑ์ในการ

คำนวณ บวกด้วยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนตามอัตราท่ีกำหนดไว้ (ถ้ามี) และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าว

จะต้องเป�นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์  

2.2 วิธีการขายหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์  

(1)  ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีมีบัญชีกองทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณียไ์ด ้โดยระบุเป�นจำนวนเงินไม่น้อยกว่ามลูคา่

ขั้นต่ำของการสั่งซื้อครัง้แรกและครั้งถัดไป โดยต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วน 

ถูกต้องและชัดเจน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังจำนวนให้บริษัทจัดการ  

(2)  การสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป�นเงินโอน คำสั่งหักบัญชีธนาคาร 

เช็คหรือดราฟต์ หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีการซื้อหน่วยลงทุนท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

หน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป�นเงินสด เงินโอน คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ 

หรือวิธีการอื่นใดที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่งยอมรับ ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยดราฟต์ 

ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานครเท่าน้ัน ภายในวันทำการขายหน่วยลงทุนน้ัน ๆ โดยสั่งจ่าย

บัญชีซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนหรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป�นบัญชีที่รับชำระค่าซื้อ

หน่วยลงทุนในอนาคต  

(3)  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจนให้บริษัทจัดการทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตอบรับ พร้อมดราฟต์ หรือหลักฐานการโอนเงิน หรือหลักฐานการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและแนบ

เอกสารหลักฐานตามท่ีบริษัทจัดการกำหนดหรือเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมหรือทดแทนตามท่ีเห็นสมควร เว้นแต่
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บริษัทจัดการยินยอมผ่อนผันให้เป�นกรณีไป โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องเก็บสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนฉบับผู้สั่งซื้อ

หน่วยลงทุนไว้เป�นหลักฐาน  

(4)  บริษัทจัดการจะดำเนินการขายหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 

และชัดเจนมาทางไปรษณีย์ ภายในวันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดให้เป�นวันขายหน่วยลงทุน    

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป�นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวัน

ทำการขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป�นเกณฑ์ใน

การคำนวณ บวกด้วยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนตามอัตราที่กำหนดไว้ (ถ้ามี) และราคาขายหน่วยลงทุน

ดังกล่าวจะต้องเป�นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์  

2.3 วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine)  

เมื่อบริษัทจัดการจะเป�ดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้

บริการและกำหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวท่ี

สำนักงานของบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ  

โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขาย

หน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีใช้บริการตามท่ีจ่ายจริง  

วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต (Internet)  

(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบญัชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของบริษัท

จัดการหรือนายทะเบียนกองทุนได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ข้ันตอนวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุน

ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนกำหนด โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนจะ

จัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ทำรายการผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต (Internet) ต่อไปทั้งนี้ ผู้ถือรหัสประจำตัว

จะต้องเก็บรักษาไว้เป�นความลับ โดยบริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่มิใช่เจ้าของรหัส

ประจำตัวของผูถื้อหน่วยลงทุนทำรายการผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตดังกล่าว  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามท่ี

บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือว่า       

ผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกำหนดไว้ดังกล่าว  

(3) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตได้ทุกวันทำการ ถึง 15.30 น. โดยถือว่า

เป�นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการ ซึ่งเป�นราคาท่ี

รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั ่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. หรือนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการ

กำหนด หรือมีการทำรายการในวันหยุดทำการ ให้ถือเป�นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการถัดไป ในราคาขาย

หน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดไปน้ัน ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจขยายหรือเปลี่ยนแปลงเวลาการรับคำสั่งซื้อ

หน่วยลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ  

(5) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือ

ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) จากผู้สั่งซื้อหน่วย

ลงทุนท่ีใช้บริการตามท่ีจ่ายจริง  
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วิธีการขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์  

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีมีบัญชีกองทุน สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ไดภ้ายใตร้ายละเอียดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข ข้ันตอน 

วิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ ที่บริษัทจัดการจะกำหนดขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ท้ังน้ี เมื่อบริษัทจัดการจะเป�ดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ข้ันตอนวิธีการใช้

บริการและกำหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวท่ี

สำนักงานของบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ  

โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขาย

หน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีใช้บริการตามท่ีจ่ายจริง  

2.4  เง่ือนไขอ่ืน ๆ ในการขายหน่วยลงทุน  

(1)  ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนด้วยเงิน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนอ่ืนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เพ่ือซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี บริษัทจัดการอาจดำเนินการให้มีการ

หักกลบกันก็ได้ ท้ังน้ี ผู้สั่งซื้อท่ีได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังจำนวนแล้ว จะเพิกถอน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป�นกรณีพิเศษ  

(2)  บริษัทจัดการจะถือว่าคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับเป�น

คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามคำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค

หรือดราฟต์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ หรือได้รับเงินโอน หรือได้รับเงินจากการนำฝากเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเข้าบัญชีซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้อันเกิดจาก

การหักกลบของบริษัทจัดการ และได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังจำนวนแล้ว  

(3)  ในกรณีที่การชำระเงินด้วยคำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของ      

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่ผู ้สั ่งซื ้อหน่วยลงทุนนั้นและจะ

ดำเนินการนำส่งเช็คหรือดราฟต์น้ันคืนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ภายในวันทำการถัดจากวันท่ีได้รับเช็คหรือดราฟต์น้ันคืน

จากธนาคารผู้เรียกเก็บ อย่างไรก็ตาม หากการที่บริษัทจัดการถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วย

ลงทุนรายใดก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอื่น ๆ ในวันที่ทำรายการซื้อ

หน่วยลงทุนในวันเดียวกัน บริษัทจัดการอาจมีความจำเป�นที่จะต้องเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้สั่งซื้อรายนั้น ตามความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงมาชดเชยให้แก่กองทุน  

(4)  บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนแล้ว 

ยกเว้นในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียน

ไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้

ก่อน” ตามวันท่ีได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว  

ในกรณีท่ีมีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรร

ตามสัดส่วนจำนวนเงินที่สั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อ (pro rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย

ลงทุนแต่บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จำเป�นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า  

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือท้ังหมดโดยไม่มีดอกเบ้ีย เป�น

เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือโดยนำเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ธนาคาร

ตามเลขท่ีบัญชีท่ีผู้สั่งซื้อได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการหรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป�นผู้มอบ

ให้ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการขายหน่วยลงทุนน้ัน  
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(5)  การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการในวันทำการถัดจาก

วันทำการขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้

บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแลว้เท่าน้ัน โดยนายทะเบียนหน่วย

ลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี แก่ผู้สั่งซื้อ

หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป�นผู้มอบให้ ภายใน 5 วันทำการ

นับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการขายหน่วยลงทุนน้ัน  

(6)  บริษัทจัดการอาจพิจารณาปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวจะมีผลให้ผู้ลงทุนรายน้ันถือ

หน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือกรณีท่ีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใดมีผลกระทบต่อ

ผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมและกรณีตามหัวข้อการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง  

(7)  กรณีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และ

บริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ

ท่ีจะไม่ดำเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน  

(8)  บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที ่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื ่อประโยชน์แก่  1) พลเมืองหรือ 

ผู้มีสัญชาติอเมริกันหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ี

ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ท่ี

ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป�นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว  3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอก

ประเทศสหรัฐอเมริกา  4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือ

ชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว       

5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4)  

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง

หรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนท่ีมีลักษณะดังท่ีกล่าวมาข้างต้น  

(9)  บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่    

ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการให้บริการ

ดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดต่อ

ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  

(10)  บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการซือ้หน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวก และเป�นประโยชน์

สูงสุดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศ

รายละเอียดการให้บริการดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการของบริษัทจดัการ 

และ/หรือสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เช่น การ

เพ่ิมเติมวิธีการซื้อหน่วยลงทุน ดังต่อไปน้ี  

(10.1)  การซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (KWI Savings Plan) เพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้

สม่ำเสมอแบบรายเดือน  

(10.2)  การซื ้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที ่ใช้วิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือบางส่วน เช่น บัตรเครดิต หรือสื่ออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน หรือที่บริษัท

จัดการอาจเพิ่มเติมในอนาคต โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป�นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กำหนด  

(10.3)  การซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอ่ืน ๆ ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทำได้ 
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ภาคผนวก 2 : การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

1. ช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ                 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

 อินเตอร์เน็ต (internet)                ไปรษณีย ์

 หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการประกาศกำหนดเพ่ิมเติมในอนาคต 

2.    รายละเอียดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการต่อไปน้ี  
 หน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (ช่ือย่อ : KWI LTF): ได ้

ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษีสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยในการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการ บริษัท

จัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผูถ้ือหน่วยลงทุนตามวิธี “เข้าก่อนออกก่อน (FIFO)” โดยเรียงลําดับรายการตาม

เวลาท่ีปรากฏในระบบนายทะเบียน ท้ังน้ี หากผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษีทำการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาท่ี

กำหนดหรือปฏิบัติไม่เป�นไปตามเง่ือนไขการลงทุนจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รับและจะต้องชำระเงินเพ่ิมให้แก่

กรมสรรพากร 
 หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี (ช่ือย่อ : KWI EQ): ได้ 

 หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (ช่ือย่อ : KWI EQ SSF): ได้ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได ้โดยในการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการ บริษัทจัดการ

จะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธี “เข้าก่อนออกก่อน (FIFO)” โดยเรียงลําดับรายการตามเวลาท่ี

ปรากฏในระบบนายทะเบียน ท้ังน้ี หากผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมทำการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด

หรือปฏิบัติไม่เป�นไปตามเงื ่อนไขการลงทุนจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที ่เคยได้รับและจะต้องชำระเงินเพิ ่มให้แก่

กรมสรรพากร 

2.1        วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป�นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการได้รับจากการ

ขายคืนหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยต้องกรอก

รายละเอียดต่าง ๆ ใน “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน และสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วย

ลงทุนดังกล่าวไปยังบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเอง หรือโดยทางโทรสารหรือ

โดยวิธีการอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด  

(2)  กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคำถามข้อมูลส่วนบุคคลกรณีทำรายการทาง

โทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอ่ืนใดเมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(3)  หลังจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว บริษัท

จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้

เป�นหลักฐาน ยกเว้นในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสาร  

(4)  บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการหรือ

ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดให้เป�นวันรับซื้อ

คืนหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป�นอย่างอื่น โดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ 

สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนวันน้ัน
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เป�นเกณฑ์ในการคำนวณ หักด้วยค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราท่ีกำหนดไว้ (ถ้ามี) และราคารับซื้อ

คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องเป�นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์  

2.2  วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์  

(1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยระบุเป�นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนท่ีต้องการ

ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ละครั้งไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและ

ต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน  

(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ พร้อมแนบ

เอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนดหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตามที่เห็นสมควร เว้นแต่

บริษัทจัดการยินยอมผ่อนผันให้เป�นกรณีไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเก็บสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนฉบับผู้ถือหน่วย

ลงทุนไว้เป�นหลักฐาน ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไม่มีรายละเอียดและเอกสาร

ดังกล่าวครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน 

(3)  บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทีส่่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน

วันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดให้เป�นวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัท

จัดการเป�นอย่างอื่น โดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่า

หน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนวันนั้นเป�นเกณฑ์ในการคำนวณ หักด้วยค่าธรรมเนียมใน

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอตัราที่กำหนดไว้ (ถ้ามี) และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องเป�นราคาที่รับรอง

โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ 

2.3         วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

(1) วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine)  

เมื่อบริษัทจัดการจะเป�ดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้

บริการและกำหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ

ดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัท

จัดการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ  

โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือคา่ใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการรับ

ซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีใช้บริการตามท่ีจ่ายจริง  

(2) วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต (Internet)  

1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของ

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการซื้อขาย

หน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนกำหนด โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียน

กองทุนจะจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ทำรายการผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต (Internet) ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือ

รหัสประจำตัวจะต้องเก็บรักษาไว้เป�นความลับ โดยบริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่มิใช่

เจ้าของรหัสประจำตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตดังกล่าว  

2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ 

ตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด รวมถึงเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีอาจเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมในอนาคต ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะถือ

ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกำหนดไว้ดังกล่าว  

3)  ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตได้ทุกวันทำการ ถึง 15.30 น. 

โดยถือว่าเป�นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการน้ัน ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำ

การ ซึ่งเป�นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
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4)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น.หรือนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการ

กำหนด หรือมีการทำรายการในวันหยุดทำการ ให้ถือเป�นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการถัดไป ในราคา

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดไปนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขยายหรือเปลี่ยนแปลงเวลาการ

รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ  

5)  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) จากผู้ถือหน่วยลงทุน

ท่ีใช้บริการตามท่ีจ่ายจริง  

(3) วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้

บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ที่บริษัทจัดการจะกำหนดขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจดัการจะเป�ดให้ใช้บริการดังกลา่ว บริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให ้

ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 15 วันโดยจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  

โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือคา่ใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการรับ

ซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีใช้บริการตามท่ีจ่ายจริง  

2.4     เง่ือนไขอ่ืน ๆ ในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ

สงวนสิทธิในการปฏิเสธคำสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไดร้ับ 

ภายหลังระยะเวลาการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

(2)  ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืนใน “คำสั่งขายคืนหน่วย

ลงทุน” มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน   

(ถ้ามี) ที ่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่า          

ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฏในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน  

(3)  ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับคำสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถชำระเงินค่า

ขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระ

เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ

หน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไดย้ื่น “คำสั่งขายคืน

หน่วยลงทุน” ไว้ทางโทรศัพท์หรือสามารถติดต่อที่บริษัทจัดการโดยตรงตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วย

ลงทุน ท้ังน้ี การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน 

(4)  บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนทั้งหมดตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคำสั่งขายคืนไว้ โดยบริษัทจัดการหรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะทำการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป�นเงินบาทให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

เท่านั้น โดยสั่งจ่ายเป�นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโดยนำเงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีเงิน

ฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

หน่วยลงทุนเป�นผู้มอบให้ หรือดำเนินการหักกลบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ทีจ่ะนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืน

ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ใน

กรณีดังต่อไปน้ี  
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(ก)  บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามหัวข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน”  

(ข)  บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหัวข้อ “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ตามคำสั่ง”  

(5)  การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน จะทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนจำนวนนั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/

ใบกำกับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ หรือวิธีอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้

ดำเนินการได้ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ัน  

(6)  กรณีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ และ

หรือไม่ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอ

สงวนสิทธิท่ีจะไม่ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว  

(7)  ในกรณีท่ีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนท่ีปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเหลือน้อยกว่า 

100 หน่วย หรือในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืนในคำสั่ง

ขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณเมื่อสิ้นวันทำการรับซื ้อคืน

หน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ท่ีปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีบันทึก

โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฏ

ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน  

(8)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวันทำการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพ่ือ

ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวัน

เปลี่ยนแปลง ท่ีท่ีทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือ

ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ พร้อมท้ังแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป  

(9)  บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อเพิ่มความสะดวกและประโยชน์

สูงสุดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการ

ให้บริการดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานท่ี

ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
 

ภาคผนวก 3 : การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

1.    ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ   ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

   หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการประกาศกำหนดเพ่ิมเติมในอนาคต 

2.    รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการและบริษัทจัดการอ่ืน 

สามารถขอรับหนังสือช้ีชวน คู่มือการลงทุน คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ได้ท่ี

บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือช่องทางอ่ืนท่ี

บริษัทจัดการอาจแจ้งเพ่ิมเติมในอนาคต 

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษีและชนิดเพ่ือการออม บริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่

ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธี “เข้าก่อนออกก่อน (FIFO)” โดยเรียงลําดับรายการตามเวลาท่ีปรากฏในระบบนายทะเบียน 
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การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนรวมนี้ 

กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 

 หน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (ช่ือย่อ : KWI LTF) : ไม่ได ้

บริษัทจัดการไม่เป�ดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดอ่ืนเข้าหน่วยลงทุนชนิดน้ี 

 หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี (ช่ือย่อ : KWI EQ) : ได ้

เฉพาะผู้ลงทุนชนิดลดหย่อนภาษีและชนิดเพื่อการออมที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนสำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและ

กองทุนรวมเพ่ือการออมเท่าน้ัน จึงสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าหน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีได้ 

 หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (ช่ือย่อ : KWI EQ SSF) : ได ้

ผู้ลงทุนชนิดลดหย่อนภาษีท่ีปฏิบัติตามเง่ือนไขการลงทุนสำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเท่าน้ันและชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี 

สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมได้  

กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 

 หน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (ช่ือย่อ : KWI LTF) : ได ้

เฉพาะผู้ลงทุนท่ีปฏิบัติตามเง่ือนไขการลงทุนสำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเท่าน้ัน จึงสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไป

ยังหน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีหรือชนิดเพ่ือการออมได้ 

 หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี (ช่ือย่อ : KWI EQ) : ได ้

ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดน้ีไปยังหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมได้ ท้ังน้ี ไม่เป�ดให้สับเปลี่ยนออกไปยังหน่วย

ลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี 

 หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (ช่ือย่อ : KWI EQ SSF) : ได ้

ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมออกไปยังหน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีได้ต่อเมื่อผู้ลงทุนได้

ปฏิบัติตามเง่ือนไขการลงทุนสำหรับกองทุนรวมเพ่ือการออมแล้วเท่าน้ัน ท้ังน้ี ไม่เป�ดให้สับเปลี่ยนออกไปยังหน่วยลงทุนชนิด

ลดหย่อนภาษี  

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอ่ืนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 

 หน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (ช่ือย่อ : KWI LTF) : ได ้

ผู้ลงทุนที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนสำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเท่านั้น จึงสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยัง

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไม่เป�ดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า

หน่วยลงทุนชนิดน้ี ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 เป�นต้นไป 

 หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี (ช่ือย่อ : KWI EQ) : ได ้

 หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (ช่ือย่อ : KWI EQ SSF) : ได ้

บริษัทจัดการจะเป�ดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดเพ่ือการออมกับกองทุนรวมเพ่ือการออมอ่ืน (ถ้ามี) หรือกองทุนรวม

ประเภทอ่ืนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทได้  โดยการสับเปลี่ยนจากหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมไปยังกองทุนประเภท

อื่นที่มิใช่กองทุนรวมเพื่อการออมสามารถทำได้ต่อเมื่อผู้ลงทุนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนสำหรับกองทุนรวมเพื่อการออมแล้ว

เท่าน้ัน 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอ่ืน 

 หน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (ช่ือย่อ : KWI LTF) : ได ้

เฉพาะการสับเปลี่ยนระหว่างหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษีประเภทเดียวกัน (LTF) กับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใตก้าร

จัดการของบริษัทจัดการอ่ืนเท่าน้ัน 

 หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี (ช่ือย่อ : KWI EQ) : ไม่ได ้

 หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (ช่ือย่อ : KWI EQ SSF) :  ได้ 
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เฉพาะการสับเปลี่ยนระหว่างหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมกับกองทุนรวมเพ่ือการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอ่ืน

เท่าน้ัน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะป�ดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมเป�นการช่ัวคราวและ/

หรือถาวร ในกรณีที ่บริษัทจัดการเห็นว่าอาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและผู ้ถือหน่วยลงทุน โดยจะคำนึงถึง

ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป�นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อน

การป�ดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะป�ดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ

คืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ทราบด้วย 

2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสาร

อื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) สำหรับทุก

กองทุนที่เป�ดบริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยนำส่งเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการหรือสถานที่ติดต่อทุกแห่งของ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสามารถดำเนินการได้ตามวิธีการต่อไปน้ี 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเข้ากองทุนรวมน้ี (Switch In) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

มาลงทุนในกองทุนรวมนี้ได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 2 “รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม” โดยกรอก

รายละเอียดใน “คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” และดำเนินการตามภาคผนวก 1 : การเสนอขายหน่วยลงทุน 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน) ออกจากกองทุนรวมนี้ไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 

(Switch Out) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมนี้ไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษทัจัดการได้ 

ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 2 “รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม” โดยกรอกรายละเอียดใน “คำสั่งสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุน” และดำเนินการตามท่ีระบุไว้ในภาคผนวก 2 : การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน) จากกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอ่ืนเข้ากองทุนรวมน้ี (Switch In) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน) จากกองทุนรวมอ่ืนภายใตก้าร

จัดการของบริษัทจัดการอ่ืนมาลงทุนในกองทุนรวมน้ีได้ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในข้อ 2 “รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

เพ่ิมเติม” โดยดำเนินการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามภาคผนวก 1 : การเสนอขายหน่วยลงทุน และตามวิธีการดังต่อไปน้ี 

(1)  กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

หรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี)  

(2)  นำสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน (กองทุนนี้) ไปยื่นต่อบริษัทจัดการอื่น เพื่อเป�นหลักฐานในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

(โอนย้ายการลงทุน) 

(3)  ดำเนินการให้บริษัทจัดการอ่ืน (กองทุนต้นทาง) จัดทำและส่งมอบเอกสารหลักฐานการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้าย

การลงทุน) และดำเนินการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทนุดังกล่าวเป�นเช็คหรือด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการเหน็สมควร 

ไปยังบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) หรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเป�นผู้ส่งมอบเอกสารหลักฐาน

และการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวให้แก่บริษัทจัดการเอง 

(4)  ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป�นกรณีพิเศษ 

(5)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนหรือผู ้สั ่งซื ้อหน่วยลงทุน 

ท่ีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้าย

การลงทุน) 
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(6)  สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการ

บันทึกรายการในทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ว ในวันทำการถัดจากวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน) 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน) ออกจากกองทุนรวมน้ี ไปยังกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

อ่ืน (Switch Out) 

ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน) จากกองทุนรวมนี้ไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้ 

การจัดการของบริษัทจัดการอื่น ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ “รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม” โดย

ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้ในภาคผนวก 2 : การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและตามวิธีการดังต่อไปน้ี 

(1)  นำสำเนาคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการอ่ืน (กองทุนปลายทาง) ข้ึนอยู่กับ

แต่ละบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางกำหนดให้ใช้ในการรับโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุน

รวมเพ่ือการออมมาแจ้งให้บริษัทจัดการเพ่ือเป�นหลักฐานในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน) 

(2)  สั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก 2 : การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งระบุชื่อกองทุน

ปลายทาง และช่ือบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางน้ัน 

(3)  เมื่อบริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ดังกล่าวเป�นเช็ค หรือด้วยวิธีอื่นใด ไปยังกองทุนปลายทางที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น หรือชำระให้แก่  

ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(4)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

(โอนย้ายการลงทุน) ทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้าย

การลงทุน) 

(5)  ผู ้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่ 

จะได้รบัอนุญาตจากบริษัทจัดการเป�นกรณีพิเศษ 

(6)  สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกรายการในทะเบียน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในวันทำการถัดจากวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน) 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน) เมื่อจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงจนเป�นเหตุให้เลิกกองทุน 

ในกรณีที่จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงจนเป�นเหตุให้เลิกกองทุนตามที่ระบุในส่วนข้อผูกพันหัวข้อ “การเลิกกองทุนรวม”    

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเจตนาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (LTF) ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยาวอื่นหรือการ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

(โอนย้ายการลงทุน) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้แสดงเจตนาไว้ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเพื่อการออมอ่ืน

ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ท้ังน้ี ในกรณีบริษัทจัดการ

ไม่มีกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทนุ) ของกองทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่มีนโยบายการ

ลงทุนใกล้เคียงกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุน

แล้ว หากผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมิได้แสดงเจตนาโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเพ่ือการออมอ่ืน 

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้เมื่อตอนเป�ดบัญชีกองทุนหรือตามฐานทะเบียนกองทุน กรณีผู้ถือ

หน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

2.2 เง่ือนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

(1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วย

ลงทุน หรือ เงินท่ีได้จากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอ่ืน เพ่ือชำระเป�นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีด้วยวิธีหักกลบ 

สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้ ตามวิธีการในหัวข้อ “การเสนอขายหน่วยลงทุน
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ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป�นอย่างอ่ืน หากจำนวนเงินท่ีสับเปลี่ยนเข้ามาเพ่ือซื้อ

หน่วยลงทุนของกองทุนน้ีมีจำนวนไม่เพียงพอท่ีจะซื้อหน่วยลงทุนตามท่ีกำหนดในโครงการจัดการกองทุน บริษัทจัดการ

ขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนนี้เพื่อนำเงินที่ได้บางส่วนหรือทั้งหมดจากการขายคืนไปชำระ

เป�นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นด้วยวิธีหักกลบ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนน้ี โดยระบุเป�นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยท่ีต้องการสับเปลี่ยน อย่างใดอย่างหน่ึง ไม่น้อยกว่าจำนวนข้ันต่ำใน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางได้ ตามวิธีการที่ระบุในภาคผนวก 2 : การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่

บริษัทจัดการจะอนุญาตเป�นอย่างอื่น โดยบริษัทจัดการจะนำฝากเงินที่ได้จากการขายคืนดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากท่ี

บริษัทจัดการเป�ดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นให้ตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หากจำนวน

เงินดังกล่าวต่ำกว่าที่กองทุนปลายทางกำหนด บริษัทจัดการจะไม่นำเงินดงักล่าวไปซื้อหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธท่ีิ

จะยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(3)  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเลิกกองทุน ตามที่ระบุในส่วนข้อผูกพันหัวข้อ “การเลิกกองทุนรวม”  

ของกองทุนนี้ไปชำระเป�นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นด้วยวิธีหักกลบ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดย

ระบุเป�นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยที่ต้องการจะสับเปลี่ยน อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำในการ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะนำฝากเงินท่ีได้ดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากท่ีบริษัทจัดการเป�ดไว้เพ่ือรับ

เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นให้ตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หากจำนวนเงินดังกล่าวต่ำกว่าท่ี

กองทุนปลายทางกำหนด บริษัทจัดการจะไม่นำเงินดังกล่าวไปซื้อหน่วยลงทุน แต่จะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบคำขอเป�ดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำรายการ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

(4)  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วย

ลงทุนหรือเงินที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป�นกรณี

พิเศษ  

(5)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดมี

ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และกรณีตามหัวข้อการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน 

หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง และ/หรือตามหัวข้อการหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

(6)  หากบริษัทจัดการจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติมรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เช่น 

การเปลี่ยนแปลง และหรือเพ่ิมเติมวันเวลา วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป�นต้น เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุน หรือเพื่อประโยชน์ หรือลดความเสี่ยงแก่กองทุนโดยรวม บริษัทจัดการจะป�ดประกาศรายละเอียดการให้บรกิาร

ดังกล่าวล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการ

ขายหรือรับซื้อคืนท่ีใช้ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป�นการแก้ไขโครงการ 

2.3 ราคาขายและรับซ้ือคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีส่งคำสั่งสับเปลี่ยน โดยมีหลักเกณฑ์ในการคำนวณ

ดังน้ี 

(1)  กรณีกองทุนน้ีเป�นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยได้เมื่อสิ้นวันทำ

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป�นตัวคำนวณในการจัดสรรลดหน่วยลงทุนที่มีอยู่ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจดัการ

อื่นหรือกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามที่ระบุในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน

หัวข้อ “ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”  

(2)  กรณีกองทุนน้ีเป�นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนได้เมื่อสิ้นวัน

ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป�นตัวคำนวณในการจัดสรรเพิ่มหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงิน
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ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามายังกองทุนน้ี ตามท่ีระบุในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนหัวข้อ 

“ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”  

โดยจำนวนเงินที่ได้จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนเข้าบัญชีกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทำการ

หลังจากวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องเป�นมูล

ค่าท่ีได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

 

ภาคผนวก 4 : ข้อกำหนดอ่ืน ๆ 

1.    ข้อกำหนดเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี 

นายทะเบียนกองทุนจะจัดทำและส่ง “หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว” กรณีมีการซื้อ และ/หรือขายคืน

หน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี และ “หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว” กรณีโอนย้ายการลงทุนไปยัง

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องมีรายการตามหลักเกณฑ์ท่ี

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประกาศกำหนด ตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้

ของฐานข้อมูลของนายทะเบียนกองทุน 

ข้อกำหนดเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 

(1)    การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนใน

กองทุนรวมเพื่อการออม และซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงาน

ของทางการประกาศกำหนด จึงเป�นผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหักลดหย่อนภาษีได้ และ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องคำนึงถึงเง่ือนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเง่ือนไขท่ีกรมสรรพากรกำหนด โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนมีการ

ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเงื่อนไขดังกล่าวจะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและจะต้องชำระคืนเงินภาษทีี่ได้รับลดหย่อนและ

เงินเพ่ิมให้แก่กรมสรรพากร 

(2)   การโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมจากกองทุนหน่ึงไปยังอีกกองทุนหน่ึง  

บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมพร้อมด้วยผลประโยชน์ท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน ภายใน 5 วันทำ

การนับแต่วันที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งโอนจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนย้ายการลงทุน (ถ้ามี) 

จากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง ณ วันท่ีแจ้งความประสงค์ทำรายการโอนย้าย 

(3)  การบันทึกบัญชีเงินลงทุน และการหักเงินลงทุนเมื่อมีการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 

บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันท่ีลงทุน และเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการจะคำนวณต้นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออก

ก่อน”(FIFO) โดยจะเป�นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด  

(4)   การจัดทำและจัดส่งรายงานเก่ียวกับการลงทุน 

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือโอนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดทำและส่งรายงานเก่ียวกับการลงทุน

ในหน่วยลงทุนของรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน  

เพื่อเป�นข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม หรือเก็บไว้เป�นหลักฐานให้

เจ้าหน้าท่ีสรรพากรตรวจสอบได้  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่จัดทำและจัดส่งรายงานการซื้อหน่วยลงทุน สำหรับการซื้อหน่วยลงทุนซึ่งพ้นระยะเวลาการใช้สิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีท่ีกรมสรรพากร และ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด 
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2.   บริษัทจัดการ และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 

เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมาย

หรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และ/หรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป�นไปตามกฎหมายการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้เป�นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ 

หรือการสั่งการของหน่วยงาน ผู้มีอำนาจ ท้ังน้ี บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจะดำเนินการทำความรูจ้กั

ตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน 

หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเก่ียวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า 

(CDD) ให้บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ

การฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการ

เป�ดบัญชีเพ่ือใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป�นป�จจุบันเป�นระยะ ๆ รวมท้ังการดำเนินการ

อ่ืน ๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง 

3. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ

อื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป�นธรรมต่อผู ้ถือ

หน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการ ได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย

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

4. บริษัทจัดการไม่มีนโยบายรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อบริษัทและกองทุนจากบุคคลที่เป�นผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการของ

บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนเนื่องจากเป�นข้อห้ามที่โดยกฎและวิชาชีพเป�นเรื่องไม่พึงกระทำ เว้นแต่เป�นการรับประโยชน์ที่ให้    

ผู้บริการจัดให้แก่บริษัทหรือพนักงานของบริษัทตามเทศกาลที่เป�นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท   

ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางน้ีได้ท่ีบริษัทจัดการ 

5. หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ

กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป�นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด

ดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนท่ีถืออยู่ 

6. การซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี (KWI EQ เท่าน้ัน) 

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนได้ โดย

ติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมี

ข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติท่ีแตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนท่ีซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควร

ศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน  

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยไม่ถือว่าเป�นการแก้ไขโครงการ

จัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยติดประกาศ ณ 

สำนักงานของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน  

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี้  

7.1 มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และ

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ :  

มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก :  ไม่กำหนด  

มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :  ไม่กำหนด  

มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งขายคืน :  ไม่กำหนด  

จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน :  ไม่กำหนด  

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ  :  ไม่กำหนด  

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ  :  ไม่กำหนด  
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เน่ืองจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกำหนดท่ีเก่ียวข้องกับกรมธรรม ์เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วน

การเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการ

ประกันภัย เป�นต้น ดังนั้น การสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกำหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ

หน่วยลงทุน มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งขายคืน จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ 

และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนท่ีซื้อกรมธรรม์

ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดดังกล่าวได้ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์  

7.2  การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :  

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนท่ี

บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยชำระเป�นเงินสด แคชเชียร์เช็คหรือเช็คส่วนบุคคลหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกั

บัญชีเดียวกันกับธนาคารท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด คำสั่งหักบัญชีธนาคารหรือหักบัญชีบัตรเครดิตหรือด้วยวิธีอ่ืนใดตามท่ีบริษัท

ประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทำการในการสั่งซื้อ

หน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงินเพ่ิมเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายท่ี        

ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนท่ี

กำหนดไว้ในโครงการ โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชำระเงินครบถ้วนจากบริษัท

ประกันชีวิตแล้ว  

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ของผู้ลงทุนท่ีซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคำสั่งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อ

การร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลท่ีบริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน 

7.3  การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

(1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์

ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน 

เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามท่ี

ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลา

การขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชวิีต

ได้ส่งคำสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายังบริษัทจัดการแล้ว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจต้องการเอกสารหลักฐานจาก             

ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจนครบถ้วนก่อนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ  

ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตาม

จำนวนข้ันต่ำและเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือกรมธรรม ์ 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ตัวแทนของผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 

(หมายถึง บริษัทประกันชีวิตท่ีออกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน) ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการ

ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิต ซึ่งเป�นวันที่คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีผล โดยบริษัทประกันชีวิตมี

หน้าท่ีต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันท่ีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมี

ผล ซึ่งวิธีการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป�นไปตามวิธีที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 

ท้ังน้ี เพ่ือให้เป�นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

(2)  การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  

บริษัทประกันชีวิตจะส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป�นประจำทุกเดือนเพื่อนำค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชำระค่าการ

ประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ตามอัตราและวิธีการท่ี

กำหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุป

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนเป�นรายป�  
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ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์หรือ

ช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทประกันชีวิตจะเป�ดเผยเพ่ิมเติมในเอกสารประกอบการขายท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต  

7.4  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

บริษัทประกันชีวิตจะเป�นผู้ออกใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 6.2  และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม

ข้อ 6.3 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันถดัจากวันสั่งซื้อหรือขายคนืหน่วยลงทุน 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน  

7.5 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต 

ตามจำนวนขั้นต่ำ จำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิต

กำหนด  

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ

หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้เท่าน้ันโดยต้องเป�นการทำรายการ

ผ่านบริษัทประกันชีวิต  

การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การท่ีบริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเป�ดหน่ึง (กองทุนเป�ด

ต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเป�ดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเป�ดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน

กรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป�นผู้ดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนกองทุนเป�ดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเป�ด

ปลายทาง หรือดำเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน  

ท้ังน้ี การดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังน้ี  

(1)  การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเป�ดต้นทางกองหน่ึงไปกองทุนเป�ดปลายทางกองหน่ึง หรือหลายกองทุน

ตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป�นครั้งคราว  

(2)  การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป�นประจำตามคำสั่งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย

ลงทุนกองทุนเป�ดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเป�ดปลายทางอีกกองหนึ่ง หรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนแสดงความประสงค์  

(3)  การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเป�ดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองไปกองทุนเป�ดปลายทาง

กองหน่ึงหรือหลายกองทุนโดยอัตโนมัติทุกรอบสามเดือนของกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป�นไปตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้

แสดงความประสงค์  

ทั้งนี้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับบริษัทประกันชีวิต ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนทราบ โดยไม่ถือว่าเป�นการแก้ไขโครงการ  

บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป�นการชั่วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเหน็ว่า

ไม่เป�นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ียกเลิกตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในกรมธรรม์  

ราคาขายและราคารับซื้อคืนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะใช้ราคาดังต่อไปน้ีเป�นหลักเกณฑ์ในการคำนวณ  

(1)  กรณีเป�นกองทุนเป�ดต้นทาง การกำหนดราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)  

(2)  กรณีเป�นกองทุนเป�ดปลายทาง การกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน 

ณ วันที่ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเป�ดปลายทาง และบริษัทประกันชีวิตได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
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เป�ดปลายทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคาขายและราคารับซื้อคืนในการ

สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องเป�นราคาท่ีได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

ทั้งนี้ ในแต่ละรูปแบบของการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนซึ่งเป�นวันที่กำหนดราคารับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน จะหมายถึงวันดังต่อไปน้ี  

กรณีการสับเปลี่ยนกองทุน วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันที่บริษัทประกันชีวิตได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ี

ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ถือหน่วยลงทุนภายในเวลาทำการท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้  

กรณีการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ วันท่ีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทำการถัดจากวันท่ีบริษัทประกันชีวิตได้รับคำสั่ง

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีถู่กต้องครบถ้วนจากผู้ถือหน่วยลงทุนภายในเวลาทำการที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด สำหรับการทำ

รายการในครั้งแรก และในวันทำการถัดจากวันครบรอบการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติสำหรับการทำรายการในครั้งต่อ ๆ ไป  

กรณีการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทำการถัดจากวันครบรอบทุกสามเดือนของ

กรมธรรม์  

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตทุกวันและเวลาทำการตามที่บริษัทประกันชีวิต

กำหนด โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ชดัเจน พร้อมระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน ทั้งนี้ บริษัทประกันชวิีต

ขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่เป�นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตระบุในแบบฟอร์มหรือ

กรมธรรม์ หรือในกรณีที่จำนวนเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอขั้นต่ำที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดในการนำไปซื้อ

หน่วยลงทุนของกองทุนเป�ดปลายทาง โดยบริษัทประกันชีวิตจะยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวทันที โดยไม่จำเป�นต้อง

แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ  

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนนั้นได้เสร็จสิ้น

สมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  

บริษัทประกันชีวิตจะเป�นผู้จัดสง่ใบยืนยันการทำรายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันท่ี

ได้ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัท

ประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคำสั่งครั้งแรกหรือสรุปส่งเป�นรายงานรายป� แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ

โทรศัพท์สอบถามสถานการณ์ลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด  

7.6  วันและเวลาในการขาย รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทประกันชีวิตได้ทุกวันและเวลาทำการท่ีบริษัทประกันชีวิต

กำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการเกี่ยวกับกองทุน ได้แก่ การซื้อหน่วยลงทุน (การชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม

พิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันชีวิต) การสับเปลี่ยนกองทุน และการปรับสัดส่วนลงทุน

อัตโนมัติได้โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด 

6.7  การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน :  

(1)  เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจำป� หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการจัดส่งให้กับ

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตจะดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุนภายใต้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนต่อไป  

(2)  รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน  

บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป�นรายป� ท้ังน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ

ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงิน

เพ่ิมเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด 
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6.8  สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติท่ีซื้อหน่วยลงทุน

ของกองทุนน้ีเพียงอย่างเดียว ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังน้ี  

1.  ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดท้ังสิ้น  

2.  ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป�นหลักประกัน  

3.  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 

15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิตโดยบริษัทประกันชีวิตจะเป�นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับ

บริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

4.  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าท่ี

เป�นตัวแทนในการรวบรวมและนำส่งคำสั่งซื ้อและขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต  

โดยไม่เป�ดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่า

ได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป�นต้น  

5.  สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบ้ียประกันในการลงทุนในกองทุนรวม  

6.  สิทธิในการขอรับหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต  

7.  สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที ่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที ่เสนอขาย 

โดยบริษัทประกันชีวิตน้ัน  

8.  สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของ

ตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต  

9.  สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยลงทุนท่ีได้รับคำแนะนำเพ่ือซื้อหน่วยลงทุนน้ัน ตลอดจน

รับทราบคำเตือนและคำอธิบายเก่ียวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

10.  สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนยัสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการ

ลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุน

รวม เป�นต้น  

11.  สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนขายหนว่ย

ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมท้ังการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป�นต้น  

6.9  ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ลงทุนท่ีซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน :  

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย (FRONT-END FEE):  

-ไม่ม-ี  

• ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE):  

-ไม่ม-ี  

ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนหรือตามท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด 

7.  ข้อกำหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน  

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

FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก

ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษี

ให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถ่ินท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถ่ินท่ีอยู่

ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเป�ดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎด้วยว่าในป�จจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการ
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ออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า 

“กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง”)  

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป�น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตาม

หลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึง

หน้าท่ีในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป�นต้น  

ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป�น Non-

Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมน้ันจะได้รับผลกระทบท่ีสำคัญในสองกรณี คือ  

(1)  ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน

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

ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่น ๆ นอก

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

และ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพยส์ิน 

ผู้สนับสนุนการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน) มีหน้าท่ีดำเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมท่ีเป�น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ

ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท่ีเข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือ

ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือ

ดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและ

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  

เพ่ือมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมท้ังเพ่ือเป�นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผกูพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ี

เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย

ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังน้ี  

(1)  ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป�นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป�นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง

กำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื ่อ ที ่อยู ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของ

สหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินป�นผลที่ได้รับ เป�นต้น) ที่มีอยู่ใน

บัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมาย

ต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง  

(2)  ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพ่ิมเติม เพ่ือยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเก่ียวข้องกับประเทศ

สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อท่ีกำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน

สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป�นต้น รวมถึงนำส่ง

หลักฐานเพ่ือยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีท่ีเป�นลูกค้าสถาบันการเงิน) ท้ังน้ี เป�นไป

ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว  

(3)  ดำเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง  

เพื่อเป�นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

โดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิในการดำเนินการ

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป�นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ

ดำเนินการตามท่ีบริษัทจัดการแจ้งน้ีแล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบุไว้ในคำขอเป�ดบัญชี  

(1)  ไม่รับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยน/โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว  
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(2)   ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว  

(3)   ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินป�นผล และ/หรือเงินที ่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน 

รายน้ันได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ท้ังน้ี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย  

(4)   ดำเนินการอ่ืนใดอันเป�นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึน หากมี

การดำเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น  

การดำเนินการดังกล่าวถือเป�นความจำเป�น และเป�นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป�นการกระทำเพ่ือหลีกเลี่ยงมิให้

บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องอันจะทำให้กองทุน

อาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกป�ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือ

หน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป�นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป�นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกำหนด) เท่าน้ัน  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท

จัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง

หน่วยงาน หรือดำเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกำหนด โดยไม่จำเป�นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
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