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สรุปข้อมูลกองทุนรวม 

ชื่อโครงการการจัดการ กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ 

ชื่อโครงการการจัดการ (อังกฤษ) KWI Smart Energy Equities FIF 

ชื่อย่อ KWI SENERGY 

อายุโครงการ ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ 

วันท่ีได้รับอนุมัติให้จัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 9 มีนาคม 2565 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 31 มีนาคม 2565 

 

ประเภท และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ซึ่งเป�นกองทุนรวม

ตราสารทุน (Equity fund) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีการแบ่ง

ชนิดหน่วยลงทุนเป�น 2 ชนิด ได้แก่ 

 ชนิดสะสมมูลค่า (ช่ือย่อ : KWI SENERGY-A) 

 ชนิดเพ่ือการออม (ช่ือย่อ : KWI SENERGY-SSF)  

นโยบายการลงทุน (1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบป�บัญชีไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คือ กองทุน Robeco Capital Growth Funds - 

RobecoSAM Smart Energy Equities Class I USD (กองทุนหลัก) บริหารจัดการโดย Robeco Institutional 

Asset Management B.V. และเป�นกองทุนที่จดทะเบียนจัดตั ้งที ่ประเทศลักเซมเบิร์กตามกฎเกณฑ์ของ 

UCITS และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 

ซ ึ ่งเป �นสมาช ิกสาม ัญของ International Organization of Securities Commission (“IOSCO”) ท ั ้ งน้ี  

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลักในตราสารทุน

ของบริษัทท่ัวโลกท่ีมีศักยภาพในการเติบโตสูงเก่ียวกับการจัดหาเทคโนโลยีสำหรับการผลิตพลังงานสะอาด 

การกระจายแหล่งพลังงาน โครงสร้างพื ้นฐานด้านการจัดการพลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งเป�นแกนหลักสำคัญของการลงทุนแบบ Smart Energy หรือพลังงานอัจฉริยะ รวมถึง

บริษัทที่จัดตั้งขึ้นหรือมีกิจกรรมทางธุรกิจโดยส่วนใหญ่ในกลุ่มเศรษฐกิจที่โตเต็มที่ (ตลาดที่พัฒนาแล้ว) 

และกลุ่มเศรษฐกิจท่ีกำลังพัฒนา (ตลาดเกิดใหม่) รวมท้ังบริษัทท่ีมีการยกระดับด้านความยั่งยืน 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกลงทุนใน Share Class ประเภทอ่ืน ๆ และ/หรือสกุล

เงินอ่ืนใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคตตามความเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการดำรง

วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการกองทุนให้เป�นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้ ซึ่งไม่มีผลกระทบ

อย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลง

ไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการ

แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือช่องทางอื่นตามความ

เหมาะสม 

(2)  สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือ

การหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ 

ท้ังในและต่างประเทศ 
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นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที ่มีอันดับความน่าเชื ่อถือต่ำกว่าที ่สามารถลงทุนได้ (non-

investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื ่อถือ (unrated) และ/หรือ

หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) ไม่เกินร้อยละ 20 ของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่จะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

(3) กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ (FX hedging) โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความ

เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้

ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนได้ 

นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื ่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) ในบางขณะได้ โดยข้ึนอยู ่กับ 

ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เช่น การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) และ/หรือการทำสัญญา 

สวอป และ/หรือ สัญญาออปชั่น และ/หรือ สัญญาฟอร์เวิร์ด เป�นต้น เพื ่อวัตถุประสงค์ในการสร้าง

ผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงข้ึน  

(4) กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญา

ขายคืน (reverse repo) ได ้โดยเป�นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หร ือสำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

(5) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิเช่น เมื่อผลตอบแทนของ

กองทุนหลักต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่น ๆ ที่มีนโยบายในการบริหารจัดการ

ใกล้เคียงกันติดต่อกันเป�นระยะเวลานาน หรือต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่น ๆ ที่มี

นโยบายในการบริหารจัดการใกล้เคียงกันอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ เมื่อพบว่าการบริหารจัดการของ

กองทุนหลัก ไม่เป�นไปตามที่ระบุไว้หรือที่สัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือเมื่อกองทุนหลักดังกล่าวกระทำ

ความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศนั้น ๆ ให้ความเห็นว่าได้กระทำความผิดดังกล่าวจริง 

และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือสามารถคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ จน

อาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนหลัก เป�นภาระต่อผู้ลงทุนเกินความจำเป�น และ/หรือกองทุนหลักป�ดหรือ

ยกเลิก ไม่ว่าด้วยใจสมัครหรือด้วยเหตุตามกฎหมายก็ตาม เป�นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงิน

ลงทุนของกองทุนไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอ่ืนใดท่ีมีนโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกับนโยบายการ

ลงทุนของกองทุน ซึ่งอาจเป�นกองทุนต่างประเทศที่บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่มอื่น ๆ ที่มิใช่

ผู ้จัดการกองทุนหลักในป�จจุบันก็ได้ และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณา

ดำเนินการในครั้งเดียวหรือทยอยโอนย้ายเงินทุนซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ่ง

หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย

ลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อน

วันท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  

(6) หากเกิดกรณีใด ๆ ท่ีทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทน

กองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ 

สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะ

ดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้

หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วน

จำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้หากมีการ

ดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยพลัน โดยส่งจดหมายแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุก

รายโดยเร็ว และประกาศไว้ที ่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู ้สนับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของ 

บริษัทจัดการ 
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(7) กองทุนหลักมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิของกองทุนหลัก กรณีที่กองทุนหลักมีรายการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด

เกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ กองทุนหลักอาจเลื่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที่เกินอัตราดังกล่าวไปทำ

รายการในวันทำการซื้อขายถัดไปก่อนคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่เข้ามาใหม่ นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจ

หยุดการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ การซื้อและการขายคืนหน่วยลงทุนเป�นการชั่วคราวในกรณีที่เกิด

เหตุการณ์ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ประกาศหยุดในกรณีนอกเหนือจากวันหยุดปกติ หรือหยุดรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนในกรณีที่เกิดผลกระทบจากการเมือง เศรษฐกิจ หรือสถานการณ์ที่นอกเหนือการควบคุม เป�นต้น 

ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่ส่งคำสั่งขายคืน

หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนน้ัน รวมท้ังอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนภายในระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ 

(8) ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลัก/ กองทุนปลายทางตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุนหลัก/ กองทุนปลายทาง หากกองทุนหลัก/ กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

(1)   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก/ 

กองทุนปลายทาง 

(2)   ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก/ กองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำ

การใดติดต่อกัน คิดเป�นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก/ กองทุน

ปลายทางน้ัน 

เงื่อนไข : ในกรณีที่กองทุนหลัก/ กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว

บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปน้ี 

(1)   แจ้งเหตุท่ีกองทุนหลัก/ กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการ

โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ีปรากฏเหตุ 

(2)   ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันท่ีปรากฏเหตุ 

(3)   รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่

วันท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ 

(4)   เป�ดเผยข้อมูลเก่ียวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตามข้อ (1) ต่อผู้ท่ีสนใจจะลงทุนเพ่ือให้ผู้ท่ี

สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะดำเนินการ

ให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องเป�ดเผยข้อมูลเก่ียวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย  

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(9) ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป�นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 

บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป�นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 

วันนับแต่วันท่ีสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป�นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ

มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว 

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไมนั่บ

ช่วงระยะเวลาดังน้ีรวมด้วย ท้ังน้ี โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป�นสำคัญ 

(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันท่ีจดทะเบียนเป�นกองทุนรวม 

(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม 
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(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน 

ท้ังน้ี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ 

(10) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป�น

กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือ

หลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือสามารถเปลี่ยนกลับมาเป�นกองทุนรวมฟ�ดเดอร์ (Feeder Fund) ได ้โดยไม่

ทำให้ระดับความเสี ่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ ่มขึ ้น ทั ้งนี ้ เป�นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการ

กองทุนซึ่งข้ึนอยู่กับสถานการณ์ตลาดและป�จจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย

ลงทุนเป�นสำคัญ อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน 

ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกล่าว โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือช่องทางอ่ืนตามความเหมาะสม 

 

การแบ่งชนิดหน่วย สิทธิประโยชน์ ความเส่ียงแยกตามชนิดหน่วย 

 กองทุนน้ีเป�นกองทุนเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป โดยกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป�น 2 ชนิด ได้แก่ 

ชนิดหน่วยลงทุน ชื่อย่อ คำอธิบายเพ่ิมเติม 

ชนิดสะสมมลูค่า KWI SENERGY-A เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล/สถาบัน 

โดยเป�ดโอกาสให้ผู ้ลงทุนรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน 

(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

ชนิดเพ่ือการออม KWI SENERGY-SSF เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ต้องการออมเงินระยะยาว

เพื่อรับสิทธิลดหย่อนภาษี โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื ่อนไขตามที ่กรมสรรพากรกำหนด และ/หรือหน่วยงานของทางการ

ประกาศกำหนด โดยเป�ดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจาก

การลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total 

return) 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง หรือเพิ่มเติมหน่วยลงทุนชนิดอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่  

ผู้ถือหน่วยลงทุน และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป�นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 7 วันก่อน

การเปลี่ยนแปลงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นตามความ

เหมาะสม 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าอาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อพ้นระยะเวลาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ี

กรมสรรพากร และ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที ่จะป�ดการเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือ 

การออมเป�นการชั่วคราวหรือถาวร โดยจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการป�ดรับคำ

สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นตามความ

เหมาะสม และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ทราบด้วย 
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ลักษณะท่ีสำคัญของกองทุน 

 กองทุนนี้เป�นกองทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Robeco Capital Growth 
Funds – RobecoSAM Smart Energy Equities Class I USD (กองทุนหลัก) ซึ ่งเป�นกองทุนที่บริหารจัดการโดย Robeco Institutional Asset 
Management B.V. 

ข้อมูลท่ีสำคัญของกองทุนหลกั :  

ชื่อ : Robeco Capital Growth Funds – RobecoSAM Smart Energy Equities Class I USD 

ประเภท : กองทุนเป�ดตราสารทุน 

วันท่ีจัดต้ังกองทุน : วันท่ี 31 พฤษภาคม 2550 

ลักษณะเฉพาะของ Class I : (1) เป�น Class ท่ีเสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบัน 

(2) ซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และไม่มีการจ่ายเงินป�นผล 

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน : กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการมุ่งหวังให้เงินลงทุนเติบโตในระยะ

ยาว โดยเน้นการลงทุนในบริษัทที่มุ่งผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 

(United Nations Sustainable Development Goals : UN SDGs) ได้แก่ พลังงานสะอาด

ที่เข้าถึงได้ (SDG7) การเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานที่มีคุณค่า (SDG8) การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน อุตสาหกรรมและนวัตกรรม (SDG9) เมืองและชุมชนท่ียั่งยืน (SDG11) การ

ผลิตและบริโภคที่ยั ่งยืน (SDG12) และการรับมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(SDG13) ทั ้งนี ้ เพื ่อส่งเสริมกระบวนการเปลี่ยนแปลง (Transformation) และการลดการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Decarbonization) ในภาคพลังงานทั่วโลกมากขึ้น ผ่านการ

ลงทุนในแหล่งพลังงานสะอาด ผลิตภัณฑ์ที ่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ

โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม 

การขนส่ง และการทำความร้อน เป�นต้น 

กองทุนมีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนในตราสาร

ทุนของบริษัทท่ัวโลกท่ีมีศักยภาพในการเติบโตสูงเก่ียวกับการจัดหาเทคโนโลยีสำหรับการผลิต

พลังงานสะอาด การกระจายแหล่งพลังงาน โครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการพลังงาน และ

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป�นแกนหลักสำคัญของการลงทุนแบบ Smart Energy 

รวมถึงบริษัทที่จัดตั ้งขึ้นหรือมีกิจกรรมทางธุรกิจโดยส่วนใหญ่ในกลุ่มเศรษฐกิจที่โตเต็มท่ี 

(ตลาดที่พัฒนาแล้ว) และกลุ่มเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนา (ตลาดเกิดใหม่) รวมทั้งบริษัทที่มีการ

ยกระดับด้านความยั่งยืน  

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนที่ยึดหลักเกณฑ์ด้านความยั่งยืนเป�นส่วนหนึ่งในกระบวนการ

คัดเลือกหุ้น ผ่านหลักการประเมินด้วยแนวทางบริหารการลงทุนอย่างยั่งยืนตามกรอบท่ี

กำหนดไว้ 

ภายใต้ข้อจำกัดการลงทุนและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งอนุญาตให้ลงทุนได้ กองทุนอาจ

ลงทุนในตราสารทุน หุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible bonds) หุ้นกู้ ตราสารตลาดเงิน หน่วย

ลงทุนของกองทุน UCITS และ/หรือ กองทุน UCIs อื่น ๆ และตราสารอนุพันธ์ที่จดทะเบียน

และซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาด (OTC) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาฟ�ว

เจอร์ สัญญาสวอป และสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 

กองทุนอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหุ้นจีน A-Shares (โดยผ่าน

โครงการ RQFII และ/หรือ QFII และ/หรือ โครงการเชื ่อมโยงตลาดหุ ้นต่าง ๆ (Stock 

Connect programmes) และหุ้นจีน B-shares ท่ีออกโดยบริษัทท่ีอยู่ในสาธารณรัฐประชาชน

จีน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สาธารณรัฐประชาชนจีน ในกรณีที่กองทุนจะลงทุนใน
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หุ้นดังกล่าวข้างต้นมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยจะปรับปรุงในหนังสือช้ีชวนให้สอดคล้องกัน 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือวัตถุประสงค์ในการลงทุน และ/
หรือเพื ่อป้องกันความเสี ่ยง (Hedging)  และเพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนมิได้มีกลยุทธ์การลงทุนในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าเป�นการเฉพาะเจาะจง แต่จะลงทุนในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้การลงทุน
เป�นไปตามนโยบายการลงทุนและเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุนของกองทุน ทั้งน้ี 
กองทุนจะไม่ลงทุนตรงในสัญญาออปช่ัน และสัญญาสวอป 

อายุโครงการ : ไม่กำหนด 

วันและเวลาท่ีเสนอขายและรับซ้ือคืน 

หน่วยลงทุน :  

ทุกวันทำการ ภายใน 15.00 น. ของเวลายุโรปกลาง (CET) 

บริษัทจัดการ (Management Company) : Robeco Institutional Asset Management B.V. 

ISIN Code : LU2145463027 

Bloomberg Ticker : RSSEIUA LX 

แหล่งข้อมลู : https://www.robeco.com/en/funds/prof-glob-en-11/robecosam-smart-energy-
equities-i-usd-lu2145463027.html  

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก : 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมการซ้ือหน่วยลงทุน (Entry Charge) : 0.50% (กองทุนหลักจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุนให้กับ
กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ) 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (Exit Charge) : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 1.00% ของ NAV ของหน่วยลงทุนท่ีมีการสับเปลี่ยน 

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนใน
การซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) :* 

อัตรา swing factor สูงสดุ ไมเ่กิน  2.00% ของ NAV  

 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อป�ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม) 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) : 0.80% 

Service Fee : 0.12% 

Expected Transaction Costs :** 0.11% 

Ongoing Charges :*** 0.93% 

ทั ้งนี ้ ข้อความในส่วนของกองทุน RobecoSAM Smart Energy Equities ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษ ดังน้ัน ในกรณีท่ีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป�นเกณฑ์ 

ในกรณีท่ีกองทุนหลักมีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ 
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

*กองทุนหลักอาจมีการใช้ “Partial swing pricing” ซึ ่งเป�นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ที ่ใช้ในการคำนวณราคาซื ้อขาย 
หน่วยลงทุน ด้วยอัตราการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม 
(swing factor)  เฉพาะวันทำการท่ีกองทุนหลักมีมูลค่าซื้อหรือขายหน่วยลงทุนสุทธิเกินระดับ (threshold) ท่ีกำหนดไว้ โดยอัตราสูงสุดของ swing 
factor ดังกล่าวจะไม่เกิน 2% ของ NAV เว้นแต่ในกรณีท่ีเกิดสถานการณ์วิกฤติ (exceptional circumstance) เช่น ความผันผวนของตลาดสูงมาก 

https://www.robeco.com/en/funds/prof-glob-en-11/robecosam-smart-energy-equities-i-usd-lu2145463027.html
https://www.robeco.com/en/funds/prof-glob-en-11/robecosam-smart-energy-equities-i-usd-lu2145463027.html
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ภาวะตลาดผิดปกติหรือภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวโดยมีสาเหตุมาจากการเกิดเหตุก่อการร้ายหรือสงคราม เป�นต้น คณะกรรมการของกองทุนหลัก 
(Board of Directors) อาจพิจารณาปรับเพิ่มอัตรา swing factor สูงขึ้นเกินกว่าอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ 
ผ่านทางเว็บไซต์ www.robeco.com/riam/  

**ค่าใช้จ่าย Expected Transaction Costs อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามธุรกรรมการซื้อ-ขายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะรวมอยู่ในค่าใช้จา่ย
รวม (Ongoing Charges) 

***ค่าใช้จ่ายรวมข้างต้น เป�นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อป�ท่ีคำนวณจากรอบป�บัญชีล่าสุดของกองทุนหลัก ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละป� ท้ังน้ี บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย Ongoing Charges ที ่เปลี ่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต  
โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะเป�ดเผยการปรับปรุงรายละเอียดโครงการดังกล่าวให้ผู้ลงทุนรับทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

ข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลกั :  
 

Bloomberg Ticker ISIN Code 

RSSEIUA:LX LU2145463027 

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน Robeco Capital Growth Funds - RobecoSAM Smart Energy Equities Class I USD 
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ข้อมูลการลงทุนของกองทุน Robeco Capital Growth Funds - RobecoSAM Smart Energy Equities Class I USD 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : Fact Sheet RobecoSAM Smart Energy Equities ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

“ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความ

เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้” 

 ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน 

o ชนิดสะสมมูลค่า (KWI SENERGY-A) 

ผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล/สถาบัน มีโอกาสจะได้รับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม

ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

o ชนิดเพ่ือการออม (ช่ือย่อ : KWI SENERGY-SSF) 

ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) ทั้งน้ี 

สำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ต้องการออมเงินระยะยาวเพื่อรับสิทธิลดหย่อนภาษีจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขตามท่ีกรมสรรพากรกำหนด 

 ลักษณะเหมาะสมท่ีเป�นทางเลือกสำหรับเงินลงทุน 

เหมาะสำหรับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศในระยะปานกลางถึงระยะยาว 

โดยสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศและสามารถยอมรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุนซึ่งอาจจะปรับตัว

เพ่ิมสูงข้ึนหรือลดต่ำลงกว่ามูลค่าท่ีลงทุนเริ่มแรกและทำให้ขาดทุนได้ 

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้อง 

ถือครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ป�ตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
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 จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

2,000 ล้านบาท  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดำเนินการเพ่ิมจำนวนเงินทุนของโครงการภายหลังจดทะเบียนทรัพย์สินเป�นกองทุนรวม และ/หรือวงเงินลงทุน

ในต่างประเทศได้ โดยจะเป�นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตาม

กฎหมาย 

 รอบระยะเวลาบัญชี 

วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชี  :  ทุกวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 

 ป�จจัยท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

1)   ผลการดำเนินงานของกองทุน RobecoSAM Smart Energy Equities (กองทุนหลัก) 

2) ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์และตลาดของแต่ละประเทศท่ีกองทุนหลักลงทุน  

3) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (สำหรับกองทุนหลัก) เทียบกับสกุลเงินบาท 

4) ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในต่างประเทศ 

 

การเล่ือนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

 บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป�ดไว้แล้วได ้เฉพาะ

ในกรณีท่ีกำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี 

(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป�นกรณีท่ีเข้าเหตุใดเหตุหน่ึงดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแล

ผลประโยชน์แล้ว 

(ก)  มีเหตุจำเป�นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเป�ดได้อย่างสมเหตุสมผล 

(ข)  มีเหตุที่ทำใหก้องทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยูน่อกเหนือ

การควบคุมของบริษัทจัดการ 

(2)   ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป�ด

ไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป�นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น กองทุนจะต้องปฏิบัติให้เป�นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังท่ีรับไว้แล้ว 

 บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 5 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 เง่ือนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภท

สถาบัน 
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ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 

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

ผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

 การหยุดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป�นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพ่ือ
รักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเป�ดได้เป�นการช่ัวคราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได ้

 

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 สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวโดย
มีสัดส่วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบป�บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คือ “กองทุน “Robeco Capital Growth 
Funds - RobecoSAM Smart Energy Equities Class I USD”  (“กองทุนหลัก” หรือ “Master Fund”) ท้ังน้ี มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
อาจจะผันผวนได้ตลอดเวลาตามผลประกอบการของกองทุนหลักหรือทรัพย์สินท่ีลงทุนและภาวะตลาด ณ ขณะน้ัน และเกิดความเสี่ยงจากการ
ลงทุนได ้โดยบริษัทจัดการสามารถอธิบายลักษณะความเสี่ยง แนวทางในการบริหารความเสี่ยงของกองทุน โดยสรุปได้ดังน้ี 

1. ความเสี่ยงท่ีเกิดจากภาวะโดยรวมของตลาด (Market Risk) :  

คือ ความเสี ่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที ่กองทุนหลักเข้าไปลงทุนอาจปรับตัวเพิ ่มขึ ้นหรือลดลง เนื ่องจากเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งเป�นความเสี่ยงท่ีไม่สามารถควบคุมได้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง  

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของหลักทรัพย์ และภาวะของตลาด รวมถึงป�จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามสถานการณ์
การท่ีเปลี่ยนแปลงของตลาด ณ ขณะน้ันท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เพ่ือพิจารณาปรับลดสัดส่วน และกระจายการลงทุนให้อยู่
ในระดับท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายการลงทุน 

2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีกองทุนลงทุนไว้ (Credit Risk) :  

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ประสบป�ญหาทางการเงินจนไม่สามารถชำระเงินต้น และ/หรือ
ดอกเบ้ียตามท่ีตกลงไว้ 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 เช่นลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีลักษณะคล้ายเงินฝาก 

3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอ่งของหลักทรัพย์หรือตราสาร (Liquidity Risk) :  

คือ ความเสี่ยงจากการไม่สามารถขายตราสารที่กองทุนหลักลงทุนไว้บางตัวได้ เนื่องจากมีสภาพคล่องต่ำ กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์
ดังกล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาน้ันหรือไม่ได้ราคาตามท่ีต้องการ 

 แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง  

บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ที่มีสภาพคล่องเพียงพอในการ
ซื้อขายหน่วยลงทุน โดยจะพิจารณาจากนโยบายการลงทุนและเง่ือนไขของกองทุนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ลงทุนน้ัน ๆ เพ่ือลดความเสี่ยง
ในด้านการขายคืนหน่วยลงทุน 

4. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Rate Risk) :  

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับเงิน
อีกสกุลหน่ึง เน่ืองจากกองทุนจะลงทุนในตราสารหรือหลักทรัพย์ท่ีเป�นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทุน 
ในต่างประเทศมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง  

กองทุนอาจพิจารณาใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน เช่น การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มตีัวแปรเป�นอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะใช้การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและการเงินมหภาค
เพ่ือบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

5. ความเสี่ยงของประเทศท่ีลงทุน (Country and Political Risk) :  

คือ ความเสี ่ยงในการลงทุนที่ขึ ้นอยู ่กับความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองของประเทศที่กองทุนนำเงินไปลงทุนหรือแสวงหา
ผลตอบแทน อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือ
สาเหตุอ่ืน ๆ จนทําให้ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง   

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ป�จจัยต่าง ๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่กองทุนไปลงทุนอย่างสม่ำเสมอ 
หรือการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยังสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป�นการ
ช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

6. ความเสี่ยงของการนำเงินออกจากประเทศท่ีลงทุน (Repatriation Risk) :  

คือ ความเสี ่ยงที ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการของทางการในประเทศ 
เมื่อเกิดภาวะวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้าประเทศได้ หรือสาเหตุอื่นใดอันทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได ้
ตรงตามกำหนด หรืออาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลา 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง  

บริษัทจัดการจะติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านนโยบายทางการเงินและข้อกฎหมายของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างสม่ำเสมอ 
เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในส่วนน้ี 

7. ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมตัีวแปรเป�นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน :  

โดยปกติการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป�นอัตราแลกเปลี่ยนเป�นการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของ
ค่าเงิน ซึ่งกองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป�นไปตามที่กองทุน
คาดการณ์ไว้ และนอกจากน้ีกองทุนยังมีความเสี่ยงจากการท่ีคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ไม่ปฏิบัติตามสัญญาท่ีได้ตกลงไว้ 

 แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง   

บริษัทจัดการอาจทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป�นอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) โดยบริษัท
จัดการจะทำการวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจและแนวโน้มอย่างละเอียดเพ่ือให้ได้ประมาณการอัตราแลกเปลีย่นท่ีจะทำการป้องกัน
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ความเสี่ยงที่อาจมคีวามใกล้เคียงกับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากที่สุด และเพื่อลดความเสี่ยงจากการไมป่ฏบิัติตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้ของ
คู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) 

ความเสี่ยงท่ีสำคัญของกองทุนหลัก 

 1.     ความเสี่ยงด้านภาวะตลาด (Market Risk) 

กองทุนหลักมีการควบคุมความเสี่ยงเพื่อจำกัดขอบเขตความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะโดยรวมของตลาด ด้วยวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เน้น
การติดตามความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนหลักและผลตอบแทนของดัชนีชี ้วัด (Tracking Error) การ
เปรียบเทียบความผันผวนของกองทุนหลักกับดัชนีช้ีวัด (Relative Volatility) และความผันผวนท่ีมีการกำหนดเป้าหมายโดยไม่อิงกับดัชนี
ช้ีวัด (Absolute Volatility) นอกจากน้ี สถานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะรวมอยู่ในการคำนวณความเสี่ยงด้านภาวะตลาดของกองทุน
หลักด้วย โดยคำนึงถึงความเสี่ยงจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อมูลค่าอ้างอิงของตราสารน้ัน รวมถึงธุรกรรมท่ีเกิดจากสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าท่ีกองทุนหลักอาจลงทุนด้วยเช่นกัน 

2.    ความเสี่ยงของคู่สัญญา (Counterparty Risk) 

กองทุนหลักมีการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญา ด้วยกระบวนการคัดเลือกคู่สัญญาที่ให้ความสำคัญกับการพิจารณาการจัดอันดับ
ด้านเครดิต (credit ratings) และโอกาสที่จะผิดนัดชำระหนี้จากภาวะตลาด (market implied default probabilities) ได้แก่ ส่วนต่าง
อัตราผลตอบแทนของตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีเพ่ิมข้ึนจากพันธบัตรรัฐบาล (credit spreads) เป�นต้น ท้ังน้ี กองทุนหลักจะมีการคำนวณ
และติดตามสถานะการทำธุรกรรมและอัตราการกระจุกตัวของคู่สัญญาอย่างสม่ำเสมอ นอกจากน้ี ยังมีการลดความเสี่ยงจากคู่สัญญาด้วย
การเรียกหลักประกันท่ีเหมาะสม ซึ่งจะกำหนดแนวทางการดำเนินการดังกล่าวโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป�นสำคัญ  

3.    ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk) 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนหลักจะเกิดข้ึนเมื่อกองทุนไม่สามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้ภายในเวลาท่ีเหมาะสม ณ ราคาตลาดท่ี
ต้องการ และ/หรือ ณ ต้นทุนการทำธุรกรรมในระดับที่ยอมรับได้ตามขนาดของปริมาณการซื้อขาย หรือในบางกรณีที่มีภาวะวิกฤตจินไม่
สามารถทำธุรกรรมใด ๆ ได้ ทั้งนี้ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสินทรัพย์มีความสัมพันธ์กับขนาด เวลา และต้นทุนของธุรกรรม โดยท่ี
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสินทรัพย์ของกองทุนหลักจะประเมินจากการคำนวณสัดส่วนของสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนที่สามารถ
ขายได้ภายในกรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ณ ต้นทุนการทำธุรกรรมท่ียอมรับได้ 

4.    ความเสี่ยงเกี่ยวกับป�จจัยด้านความย่ังยืน (Sustainability risk) 

กองทุนหลักมีการนำป�จจัยด้านความยั่งยืนมาใช้ในกระบวนการลงทุนและการสร้างพอร์ตการลงทุนอย่างเป�นระบบ โดยวิธีการให้คะแนน
ด้าน ESG (ESG Scoring) ซึ่งกองทุนหลักจะนำข้อมูลท่ีได้จากแหล่งทีมงานวิเคราะห์และวิจัยด้านความยั่งยืนของบริษัท และแหล่งข้อมูล
จากภายนอกมาพิจาราณาในกระบวนการสร้างพอร์ตการลงทุน ทั้งนี้ กระบวนการและการควบคุมความเสี่ยงด้านความยั่งยืนจะถูก
กำหนดอยู่ในนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (Sustainability Risk Policy) ซึ่งรับผิดชอบโดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงภายใต้
การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC)   

Sustainability Risk Policy นี ้จะประกอบด้วยหลัก 3 ประการ ได้แก่ สิ ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล 
(Corporate Governance) อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อความยั่งยืน จึงมีการกำหนดและประเมินความ
เสี่ยงสำคัญดังกล่าวจากการติดตามในด้านคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม นอกจากนี้ จะมีการวิเคราะห์ความอ่อนไหวและ
สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น (Sensitivity and Scenario Analyses) อย่างสม่ำเสมอเพื่อประเมินความเสี่ยงของผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อ
พอร์ตการลงทุนของกองทุน 
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   เครื่องมือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยใช้กับชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้ 

ชนิดหน่วยลงทุน ชื่อย่อ 

ชนิดสะสมมลูค่า KWI SENERGY-A 

ชนิดเพ่ือการออม* KWI SENERGY-SSF 

*หมายเหตุ : กรณีชนิดหน่วยลงทุนเพ่ือการออม (KWI SENERGY-SSF) ซึ่งมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี บริษัทจัดการอาจพิจารณาท่ีจะไม่ใช้เครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง คือ Liquidity fee, Swing pricing, Anti-dilution levies – ADLs, Notice period และ Redemption gates 

1. เคร่ืองมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป�นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

 ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป�นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาท่ีกำหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า  

(KWI SENERGY-A) 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่า

หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเป�ดเผยอัตรา Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บจริง และ/หรือระดับมูลค่า

การขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกและ/หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน

ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัท

จัดการหรือผ่านช่องทางอ่ืนใดท่ีเหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด 

ข้อสงวนสิทธ ิ

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 
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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 

ชนิดเพ่ือการออม  

(KWI SENERGY-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 

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที ่จะกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื ่อนไข และอัตรา 

Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืน

หน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่เรียกเก็บ Liquidity Fee ในวันทำการใดที่มีผู้ถือหน่วย

ลงทุนทำธุรกรรมการลงทุนที่เข้าหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ หาก

พิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วย

ลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน 

โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและ

แนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 

4.  สำหรับหน่วยลงทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) บริษัทจัดการ

ขอสงวนสิทธิ ดังน้ี 

(1)  สงวนสิทธิที่อาจจะพิจารณาไม่เรียกเก็บ Liquidity Fee สำหรับรายการขายคืนหรือสับเปลี่ยน

ออกของหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (SSF) 

(2)  ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ Liquidity Fee สำหรับรายการขายคืนหรือ

สับเปลี่ยนออกของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะ 
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ไม่นำข้อมูลของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ  

ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการน้ัน 

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

ในแต่ละสถานการณ์ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป�นสำคัญและ 

มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1.  บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Liquidity Fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้

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 

ทั้งนี้ สำหรับกองทุนรวม feeder fund เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้อง

กับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้กองทุนดำเนินการใช้ Liquidity Fee หรือเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืน

ตามที่มีระบุไว้ในโครงการ เพียงหนึ่งเครื่องมือหรือหลายเครื่องมือพร้อมกันแทนได้ เพื่อให้มีผลลัพธ์สอดคล้องกับการใช้เครื ่องมือ

บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง (underlying fund) ที่กองทุนเข้าไปลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท

จัดการและเป�นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ ์

 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing/ Partial swing pricing 

ชนิดสะสมมูลค่า  

(KWI SENERGY-A) 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1.  บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา Swing Factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2.  Swing Factor มีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด ซึ่ง

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที ่มีอยู ่ และ/หรือสมมติฐาน  

และ/หรือการประเมนิจากป�จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อใหส้ามารถดำเนินการได้ภายใน

เวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 
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3.  Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ

กำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/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 หรือเพื ่อใช้เครื ่องมือบริหารความเสี ่ยงสภาพคล่องอื ่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน  

โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและ

แนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 

5.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที ่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดหรือเฉพาะชนิดหน่วยลงทุน 

ท่ีมีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing มาใช้ในการพิจารณา และ/หรอืตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการน้ัน 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือน้ี 

2.  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาใช้ Partial Swing Pricing จะเป�นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขาย

ใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมด

ของกองทุน มีค่าเกินกว่า Swing Threshold ที ่บริษัทจัดการกำหนด โดยที ่มูลค่าซื ้อขาย 

หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่า

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) 

และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ท้ังน้ี รายละเอียดวิธีการคำนวณเป�นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

ชนิดเพ่ือการออม  

(KWI SENERGY-SSF) 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1.  บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา Swing Factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2.  Swing Factor มีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด  

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน 
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และ/หรือการประเมนิจากป�จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อใหส้ามารถดำเนินการได้ภายใน

เวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

3.  Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ

กำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/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.  สำหรับชนิดหน่วยลงทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) บริษัท

จัดการขอสงวนสิทธิ ดังน้ี 

(1) สงวนสิทธิที ่อาจจะพิจารณาไม่ใช้ Swing Pricing สำหรับการทำรายการซื้อ ขายคืน หรือ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (SSF) 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing สำหรับรายการซื้อ ขายคืนหรือ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะไม่นำข้อมูล

ของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

การใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการน้ัน  

ในกรณีดังกล่าว การคำนวณมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน จะคำนวณจาก ยอดรวม

มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า หักด้วย ยอดรวมมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ

สับเปลี่ยนออก ของทุกชนิดหน่วยลงทุนท่ีจะนำมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการน้ัน 
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ทั้งนี้ ข้อสงวนสิทธิ (1) และ (2) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและเป�นไปตามความเหมาะสมใน

แต่ละสถานการณ์ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป�นสำคัญและมีการ

ปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 

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 

ท้ังนี้ สำหรับกองทุนรวม feeder fund เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้อง

กับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้กองทุนดำเนินการใช้ Swing Pricing หรือเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืน

ตามที่มีระบุไว้ในโครงการ เพียงหนึ่งเครื่องมือหรือหลายเครื่องมือพร้อมกันแทนได้ เพื่อให้มีผลลัพธ์สอดคล้องกับการใช้เครื ่องมือ

บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง (underlying fund) ที่กองทุนเข้าไปลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท

จัดการและเป�นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ ์

 ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า  

(KWI SENERGY-A) 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1.  บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2.  บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและ

แนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/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 

โดยอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใตข้้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือ

การประเมินจากป�จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลา

และเง่ือนไข 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
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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

สูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื ่องมือ ADLs  

โดยบริษัทจัดการจะเป�ดเผยในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัท

จัดการหรือผ่านช่องทางอ่ืนใดท่ีเหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป�นยอดซื้อหน่วย

ลงทุนในวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไป

ใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการ

นั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือ

ตัดสินใจไปแล้วท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็ค

ค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อ

หน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้ว

ว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย

อื่น หรือเพื ่อใช้เครื ่องมือบริหารความเสี ่ยงสภาพคล่องอื ่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน  

โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและ

แนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 

5.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดหรือเฉพาะชนิดหน่วยลงทนุที่มี

การใช้เครื่องมือ ADLs มาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้

เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือน้ี 

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 
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ชนิดเพ่ือการออม  

(KWI SENERGY-SSF) 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1.  บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2.  บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและ

แนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/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 

โดยอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใตข้้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือ

การประเมินจากป�จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลา

และเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

4.  ณ ขณะใดขณะหน่ึง 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 ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน

อัตราสูงสุดท่ีระบุไว้ในโครงการ และ/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 หรือเพ่ือใช้เครื ่องมือบริหารความเสี ่ยงสภาพคล่องอื ่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน  

โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและ

แนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 

5.  สำหรับชนิดหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ กองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) บริษัท

จัดการขอสงวนสิทธิ ดังน้ี 



 

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ 21 

(1) สงวนสิทธิที ่อาจจะพิจารณาไม่เรียกเก็บ ADLs สำหรับการทำรายการซื้อ ขายคืน หรือ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (SSF)  

(2) ในกรณีที ่บริษัทจัดการพิจารณาไม่ใช้เครื ่องมือ ADLs สำหรับรายการซื้อ ขายคืนหรือ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะไม่นำ

ข้อมูลของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ  

ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน  

ในกรณีดังกล่าว การคำนวณมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน จะคำนวณจากยอดรวม

มูลค่าการซื้อหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเข้า หักด้วย ยอดรวมมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ

สับเปลี่ยนออก ของทุกชนิดหน่วยลงทุนที่จะนำมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่อง 

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน 

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

ในแต่ละสถานการณ์ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป�นสำคัญและ 

มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือน้ี 

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 

ทั้งนี้ สำหรับกองทุนรวม feeder fund เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับ

กองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้กองทุนดำเนินการใช้ ADLs หรือเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนตามท่ีมีระบุ

ไว้ในโครงการ เพียงหนึ่งเครื่องมือหรือหลายเครื ่องมือพร้อมกันแทนได้ เพื ่อให้มีผลลัพธ์สอดคล้องกับการใช้เครื ่องมือบริหาร 

ความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง (underlying fund) ที่กองทุนเข้าไปลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ 

และเป�นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ ์
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2. การกำหนดเง่ือนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

 ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 50,000,000.00 บาท 

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป�นเวลา : 5 วันทำการ 

ชนิดสะสมมูลค่า  

(KWI SENERGY-A) 

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 

ทั้งน้ี 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�จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและ

เง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

ชนิดเพ่ือการออม  

(KWI SENERGY-SSF) 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1.  บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการ 

2.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Notice Period ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม 

ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเกินกว่าระดับ

ปริมาณที่กำหนดไว้จะต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนวันที่ต้องการ

ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก โดยพิจารณาตามเง่ือนไขในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังน้ี 

มลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
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.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที ่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  

ซึ่งจะปรับเพ่ิมไม่เกิน Notice period สูงสุดท่ีกำหนดไว้ในโครงการ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการ

ระหว่างการใช้เครื่องมือ Notice Period โดยบริษัทจัดการจะเป�ดเผยในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุน

รวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอ่ืนใดท่ีเหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่า 

ไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืน หรือ

เพ่ือใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนตามท่ีมีระบุไว้ในโครงการแทน โดยข้ึนอยู่กับดุลพินิจ

ของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 

4.  สำหรับชนิดหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ กองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) บริษัทจัดการ

ขอสงวนสิทธิ ดังน้ี 

(1) สงวนสิทธิที่อาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period สำหรับการทำรายการขายคืนหรือสับเปลี่ยน

ออกของหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (SSF) 

(2) ในกรณีที ่บริษัทจัดการพิจารณาไม่ใช้เครื ่องมือ Notice Period สำหรับรายการขายคืนหรือ

สับเปลี่ยนออกของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะไม่นำ

ข้อมูลของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กับการใช้เครื่องมือ Notice Period ในวันทำการน้ัน  
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ทั้งนี้ ข้อสงวนสิทธิ (1) และ (2) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและเป�นไปตามความเหมาะสมในแต่

ละสถานการณ์ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป�นสำคัญและมีการปฏิบตัิต่อ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือน้ี 

2.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณา

เป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งพิจารณาจากป�จจัยต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง โดยอาจ

พิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากป�จจัย

ท่ีเก่ียวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

ทั้งนี้ สำหรับกองทุนรวม feeder fund เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้

สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได ้

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้กองทุนดำเนินการใช้ Notice period หรือเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืน

ตามที่มีระบุไว้ในโครงการ เพียงหนึ่งเครื่องมือหรือหลายเครื่องมือพร้อมกันแทนได้ เพื่อให้มีผลลัพธ์สอดคล้องกับการใช้เครื ่องมือ

บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง (underlying fund) ที่กองทุนเข้าไปลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท

จัดการ และเป�นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ ์

 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 15 วันทำการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

ชนิดสะสมมูลค่า  

(KWI SENERGY-A) 

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

ก ันได ้ แต ่ Redemption Gate จะไม ่ต ํ ่ากว ่า Redemption Gate ข ั ้นต ํ ่า และ gate period  

จะไม่มากกว่าระดับเพดานท่ีระบุไว้ในโครงการ 
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6.  คำสั่งรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการ 

ในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ 

ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

7.  บริษัทจัดการจะทำการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate  

ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมี

สภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช้ 

8.  บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า 

9.  ในกรณีที ่ม ีการใช้เครื ่องมือ Redemption Gate นี ้ บริษัทจัดการอาจใช้ร ่วมกับเครื ่องมือ 

ในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได้ 

ข้อสงวนสิทธ ิ

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา Gate threshold ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 

โดยจะปรับลดไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ข้ันตํ่าท่ีระบุในโครงการ ท้ังน้ี รายละเอียดวิธีการคำนวณ

เป�นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

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 หรือเพื ่อใช้เครื ่องมือบริหารความเสี ่ยงสภาพคล่องอื ่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน  

โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและ

แนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด 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 
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ชนิดเพ่ือการออม  

(KWI SENERGY-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

ก ันได ้ แต ่ Redemption Gate จะไม ่ต ํ ่ากว ่า Redemption Gate ข ั ้นต ํ ่า และ gate period  

จะไม่มากกว่าระดับเพดานท่ีระบุไว้ในโครงการ 

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 ่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 หรือเพื ่อใช้เครื ่องมือบริหารความเสี ่ยงสภาพคล่องอื ่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน  
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โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและ

แนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 

5.  สำหรับชนิดหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) บริษัท

จัดการขอสงวนสิทธิ ดังน้ี 

(1) สงวนสิทธิที ่อาจจะพิจารณาไม่ใช้ Redemption Gate สำหรับการทำรายการขายคืนหรือ

สับเปลี่ยนออกของหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (SSF)  

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ Redemption Gate สำหรับรายการขายคืนหรือ

สับเปลี่ยนออกของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะไม่นำ

ข้อมูลของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการน้ัน 

ในกรณีดังกล่าว การคำนวณมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน จะคำนวณจาก ยอดรวม

มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า หักด้วย ยอดรวมมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ

สับเปลี่ยนออก ของทุกชนิดหน่วยลงทุนท่ีจะนำมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการน้ัน 

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

ในแต่ละสถานการณ์ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป�นสำคัญและ 

มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 

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)  ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนผิดปกติ 

(2)  สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

(3)  สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้อง

กับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

(4)  เกิดการไถ่ถอนผิดปกต ิ

(5)  เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ท่ีกำหนดไว้ 

(6)  ป�จจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง

กับการลงทุนของกองทุนเกิดสถานการณ์ท่ีไม่ปกต ิ

ท้ังนี้ สำหรับกองทุนรวม feeder fund เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้

สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได ้

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาใหก้องทุนดำเนินการใช้ Redemption Gate หรือเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง

อื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการ เพียงหนึ่งเครื่องมือหรือหลายเครือ่งมือพร้อมกันแทนได้ เพื่อให้มีผลลัพธ์สอดคล้องกับการใช้เครื่องมอื

บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง (underlying fund) ที่กองทุนเข้าไปลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท

จัดการ และเป�นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ ์
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 การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension 

of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการ [ท้ัง 2 ชนิดหน่วยลงทุน] 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและ

สมเหตุสมผลว่า จำเป�นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

 

คำเตือนและข้อแนะนำ 

 การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป�นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูล

ในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวมหรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ เป�นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จดัการ

กองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ 

ท้ังนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการ

ดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด 

 ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  

เคดับบลิวไอ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื ่นเพื ่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  

เคดับบลิวไอ จำกัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพ่ือกองทุน

รวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ท้ังน้ี ผู้ลงทุน

สามารถขอดูข้อมูลการลงทุนดังกล่าวได้ท่ีบริษัทจัดการหรือสำนักงาน ก.ล.ต. 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

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

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัท

จัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเป�ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับ และดูแลการซื้อขาย

หลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีทำการของบริษัทจัดการหรือโดยผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ www.kwiam.com และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ 

 ในกรณีท่ีกองทุนน้ีไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีคำสั่งไว้ 

 กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรือ

ข้อจำกัดอื่น ๆ เกี่ยวกับการลงทุนซึ่งอาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้ รวมถึงความเสี่ยงที่ทางการของ

ต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินออกจากประเทศท่ีเข้าไปลงทุน ซึ่งอาจส่งผล

ให้ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนตามปกติ 

 กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

(FX hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำ

ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อ

ขายล่วงหน้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) ในบางขณะได้โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ

กองทุน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดและสภาวะทางเศรษฐกิจในขณะนั้น รวมถึงป�จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มราคาหลักทรัพย์ 

ทิศทางอัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปลี่ยน เป�นต้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนท่ัวไปซึ่งเหมาะกับผู้ลงทุนท่ีคาดหวังผลตอบแทนสูง

และสามารถรับความเสี่ยงสูงได้ 

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


 

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ 29 

 กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือต่ำกว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสารหน้ีท่ีไม่ได้รับ

การจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (unrated) และ/หรือหลักทรัพย์ของบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) ไม่เกิน

ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังน้ันจึงอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหน้ีของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุน

จากการลงทุนบางส่วนได ้

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ เป�นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป�น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิด

สะสมมูลค่า และชนิดเพ่ือการออม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนท้ัง 2 ชนิดก่อนการลงทุน ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่า

ทรัพย์สินของกองทุนแต่ละชนิด โดยมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ 

 การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ทำให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน 

ทรัพย์สินท้ังหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน 

 ผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมควรศึกษาข้อมูลเกี ่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมเพื่อการออม รวมทั้งสอบถาม

รายละเอียดเพ่ิมเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุน ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป�นประกันได้ 

 สำหรับผู้ลงทุนท่ีซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2567 หรือตามเวลาท่ีประกาศกำหนดเพ่ิมเติม
ในอนาคต โดยจะต้องมีระยะเวลาการถือครองอย่างต่อเนื่อง เป�นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ป�นับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุน และปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ี
กรมสรรพากรกำหนดเท่าน้ันจึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน 

 ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีท่ีเคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะน้ันจะต้องชำระเงินเพ่ิมและเบ้ียปรับตามประมวลรัษฎากร  

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนใน กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้  
อิควิตี้ เอฟไอเอฟ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึนจากการลงทุนดังกล่าวได้  

 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ตามท่ีมีคำสั่งไว้ 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป�นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล
และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “นโยบายการลงทุน” “ประเภทหลักทรัพย์ที่จะลงทุน” “อัตราส่วนการลงทุน” “ความเสี่ยงในการลงทุนของ
กองทุนรวม” และ “คำเตือน/ข้อแนะนำ” ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการโดยละเอียด 
และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีพันธะสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป�นจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าท่ีเกิดข้ึนแล้วในขณะน้ีหรือจะเกิดข้ึนในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance 
Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป�นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและ
ดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป�นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเป�ดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคำยินยอม ข้อมูล และเอกสารเพ่ิมเติมจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน และมีสิทธิดำเนินการอ่ืนใดเท่าท่ีจำเป�นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ   

 บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติอเมริกันหรือ  
ผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มี
หนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู ้ถือ Green Card ที ่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือ 
ห้างหุ้นส่วน เป�นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาท้ังในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคำสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือ
ชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือ
ทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว
ตามข้อ 1) – 4)  

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับ       

ผู้ลงทุนท่ีมีลักษณะดังท่ีกล่าวมาข้างต้น 



 

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ 30 

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 เง่ือนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ  

o กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะ

ไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่เป�นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมี       

ผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนท่ีถืออยู่ 

ผู้ถือหน่วยสามารถสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี www.kwiam.com    

 วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน  

o สำหรับหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า: ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องทำตามข้ันตอนการโอนหน่วยลงทุนตามท่ี

บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด ท้ังน้ี สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณี ดังต่อไปน้ี 

(1) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(2)  การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย 

(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้ 

วิธีการโอนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องดำเนินการดังต่อไปน้ี 

(1)  กรอกแบบคำขอโอนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับ

โอน และยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมเอกสารที่กำหนดแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่มีบัญชี

กองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการขอเป�ดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการก่อน แล้วผู้โอนจึงทำ

การโอนหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนได้ 

(2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อเรื่อง “ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วย

ลงทุน” 

(3)  หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและใบกำกับ

ภาษี พร้อมสำเนาคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป�นหลักฐาน 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอนและผู้รับโอนหน่วย

ลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมี

สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือ

หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว 

ท้ังน้ี สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (เฉพาะชนิดสะสมมูลค่า : KWI SENERGY-A) ไม่มีสิทธิโอน

เปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดท้ังสิ้น และไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป�นหลักประกัน 

o สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม: บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือ

การออม ซึ่งเป�นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. “หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม จะนำไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือ

นำไปเป�นประกันมิได้” 

o บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนท่ี

มีลักษณะดังต่อไปน้ี  

(1)  พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติอเมริกันหรอื ผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ี

ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดย

ประเทศสหรัฐอเมริกา  

(2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป�นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ นิติ

บุคคลดังกล่าว  

http://www.kwiam.com/
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(3)  หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาท้ังในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  

(4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุน

ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนท่ีใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ท่ีตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว  

(5)  กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ (1) - (4)  

o บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใด ๆ หากการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวหรือจัดสรรหน่วยลงทุน 

จะทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign 

Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้ ทั้งนี้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA เป�นไปตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 4 : ข้อกำหนด

อ่ืน ๆ ภายใต้หัวข้อ "ข้อกำหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน" 

 การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

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

 ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัท

จัดการในหลักทรัพย์ของบริษัทใด ๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.kwiam.com 

 ช่องทางและวิธกีารร้องเรียนของผู้ลงทุน 

ท่านสามารถนำส่งข้อร้องเรียนได้ท่ี 

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

ผู้ขายหน่วยลงทุนท่ีได้รับความเห็นชอบได้จากเว็บไซต์ www.sec.or.th  

(2) ฝ่ายกำกับและตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด 

โทรศัพท์ 02-844-0123 กด 2 ตามลำดับ 

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

 นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว 

กองทุนรวมไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

 ภูมิลำเนาเพ่ือการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย  

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป�นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป�น

ภูมิลำเนาเพ่ือการวางทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีการวางทรัพย์ 

 สิทธิที่แตกต่างระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนกับผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของ

กองทุนนี้ (เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (KWI SENERGY-A) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติท่ีซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
น้ีเพียงอย่างเดียว ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังน้ี 

1.  ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดท้ังสิ้น 

2.  ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป�นหลักประกัน 

http://www.kwiam.com/
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3.  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน 

หลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิตโดยบริษัทประกันชีวิตจะเป�นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วน

ของการลงทุนในหน่วยลงทุน 

4.  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีแตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เน่ืองจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าท่ีเป�นตัวแทนใน

การรวบรวมและนำส่งคำสั่งซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เป�ดเผยชื่อที่แท้จริงของ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป�นต้น 

5.  สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบ้ียประกันในการลงทุนในกองทุนรวม 

6.  สิทธิในการขอรับหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 

7.  สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกัน

ชีวิตน้ัน 

8.  สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของตัวแทนขาย

หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 

9.  สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยลงทุนท่ีได้รับคำแนะนำเพ่ือซื้อหน่วยลงทุนน้ัน ตลอดจนรับทราบคำ

เตือนและคำอธิบายเก่ียวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน 

10. สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น 

การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยู่ในข้ันตอนการดำเนินการเพ่ือการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป�นต้น 

11. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบ

กรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมท้ังการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป�นต้น 

 

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. นายจีซู หลิว กรรมการผู้จดัการ ประธานเจ้าหน้าท่ีจัดการลงทุน 

4. นางสาวชัชฎดา เอกะหติานนท์ ประธานเจา้หน้าท่ีการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 

5. นางวรารี นนท์นาภา ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารด้านความสัมพันธ์และช่องทางจัดจำหน่าย 

 จำนวนกองทุนรวมท้ังหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 

มีจำนวน 16 กองทุน (ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566) 

 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท 

3,795,284,231.69 บาท (ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566) 
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 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน  

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 

1. นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  

2. นายจีซ ูหลิว กรรมการผู้จดัการ ประธานเจ้าหน้าท่ีจัดการลงทุน 

3. นายอนพัทย์ วนัสชัยพฤกษ์    ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 

4. นางสาวชนาวรรณ กฤตวิทย ์ Head of International Strategy 

5. นางสาววราภรณ์ สุพฤกษาสกุล Senior Dealer 

 รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

ลำดับ รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 

1. นายจีซู หลิว  ปริญญาโท MBA ด้านการ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยชิคาโก 
 ปริญญาโท M.A.Sc. มหาวิทยาลัย

โตรอนโต ประเทศแคนาดา 

 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร ์ 

 ฮาร์บิน (Harbin Engineering 
University) 

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

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

บริหารทีมงาน 
สายงานการลงทุน 

2. นายอนพัทย์  
วนัสชัยพฤกษ์ 

 ปริญญาโท M.Sc. 
Management, University 
Magdeburg 
 ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ 

(ภาคภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

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

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

4. นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล. เคทีซีมิโก้ 

5. นักวิเคราะห์ กองทุนประกันสังคม 

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

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

บริหารกองทุน 
ตราสารทุน 

 รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

รายชื่อ โทรศัพท์/ Email 

 ธนาคาร 
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) [เฉพาะชนิดสะสมมูลค่า : KWI SENERGY-A เท่าน้ัน] 02-663-6000 

 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 

บริษัทหลักทรัพย ์กรุงศร ีจำกัด (มหาชน)  02-659-7000 

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 02-305-9000 

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

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

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด [เฉพาะชนิดสะสมมูลค่า : KWI SENERGY-A เท่าน้ัน] 02-633-6000 กด 5 

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

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

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 02-618-1111 

บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูช่ัน จำกัด 02-095-8999 

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

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

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

บริษัทหลักทรัพย ์เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 02-680-1000 

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

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

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

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด 02-508-1567 

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

บริษัทหลักทรัพย ์พาย จำกัด (มหาชน) 02-205-7111 

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 02 779 9000 

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) 02 820 0100 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด  02-680-5033-4 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ช่ัน พาร์ทเนอร์ จำกัด 02-660-6677 

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน (บลน.) 

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟ�นโนมีนา จำกัด 02-026-5100 

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์เมจิก จำกัด (เฉพาะซื้อขายออนไลน์เท่าน้ัน) 02-861-5508 

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด 02-026-6222 

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

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด 1240 กด 8 

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลัง 

 รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ 02-296-5809, 02-296-4864 โทรสาร 02-283-1298 
เว็บไซต ์: www.krungsri.com  

 รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 02-296-2625, 02-296-3582 

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์

ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย 

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

นางสาวซูซาน เอ่ียมวณิชชา หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ หรือ นางสาวช่ืนตา ชมเมิน หรือ  
นางสาววันดี เอ่ียมวณิชชา หรือ นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ หรอื นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธ์ิ 
บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด 
เลขท่ี 503/31 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ช้ัน 18 (A)  
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร. 02-642-6172-4 โทรสาร 02-642-6253  

ข้อมูลอ่ืน ๆ 

 ดัชนชีี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุน 

เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน ได้แก่ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (past performance of master 

fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป�นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน  

(ในอัตราส่วน 75%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 25%) 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบาย

การลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเป�ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบาย

เกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้

ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 

 วิธีการซ้ือ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

 การสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 

 (ท่านสามารถอ่านรายละเอียดการซื้อหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมได้ใน ภาคผนวก 1 : การเสนอขายหน่วยลงทุน) 

o วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน และเอกสารการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับ “หนังสือชี้ชวน” “ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” “แบบคำขอเป�ดบัญชี

กองทุน” “คู่มือการลงทุน” และ/หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนในวันและเวลาทำการ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือช่องทาง

อ่ืนท่ีบริษัทจัดการอาจแจ้งเพ่ิมเติมในอนาคต  

o วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 

สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ียังไม่มีบัญชีกองทุน  

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องดำเนินการเป�ดบัญชีกองทุน พร้อมกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในครั้งแรกกับบริษัทจัดการและ/หรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อน โดยจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ และลงลายมือชื่อใน “แบบคำขอเป�ดบัญชี

กองทุน” “แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability test)” “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” และใบคำขอใช้บริการอ่ืน ๆ ของ

กองทุน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารอ่ืนใด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการขอเป�ดบัญชีกองทุนตามท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืนกำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน  

สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีมีบัญชีกองทุนแล้ว  

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดใน “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” และเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการและ/หรือ

ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด (ถ้ามี) พร้อมทั้งระบุชนิดหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน  

พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังจำนวน โดยเป�นจำนวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าข้ันตำ่ของการสั่งซื้อท่ีกำหนดไว้ตามชนิดหน่วยลงทุน 

และนำส่งเอกสารหลักฐานได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือทางโทรสาร หรือทางสื่อ

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

ท้ังสองชนิดหน่วยลงทุน สำหรับการลงทุนคร้ังแรก สำหรับการลงทุนคร้ังถัดไป 

อัตราตามโครงการ 5,000 บาท ไม่กำหนด 

ป�จจุบัน 1,000 บาท ไม่กำหนด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับลดมูลค่าข้ันต่ำข้างต้นได้ โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ โดยประกาศทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอ่ืนตามความเหมาะสม 

o ราคาของหน่วยลงทุนและจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจะได้รับเมื่อมีการสั่งซ้ือ 

ราคาขายหน่วยลงทุนท่ีใช้ในการคำนวณ  =    มูลค่าหน่วยลงทุนใช้เพ่ือคำนวณราคาขาย บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน  

จำนวนหน่วยลงทุนท่ีจะได้รับ =   จำนวนเงินท่ีลงทุน หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำรายการขาย
หน่วยลงทุน 

o ช่องทางในการสั่งซ้ือหนว่ยลงทุน 

 บริษัทจัดการ  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 อินเตอร์เน็ต (internet)  ไปรษณีย ์

 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน   หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการประกาศกำหนด 

(KWI Savings Plan)  เพ่ิมเติมในอนาคต 

ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือสั่งซื้อ

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามที่กำหนดข้างต้นได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ

ข้ันตอนวิธีการขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกำหนด หรือผ่านช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการประกาศ

กำหนดเพ่ิมเติมในอนาคต  

ท้ังน้ี ท่านสามารถตรวจสอบรายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนได้โดยคลิก ท่ีน่ี  

ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าอาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะป�ดรับคำ

สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเป�นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งน้ี 

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิป�ดรับคำสั่งซื้อและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศไว้

บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 

o วันและเวลาในการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 

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

วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทำการของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือวันทำการของ
ตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน และ/หรือวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือชำระราคาหลักทรัพย์ของกองทุน
ต่างประเทศ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และสงวนสิทธิที่จะ

กำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ ่มเติมให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ 

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะป�ดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมเป�นการช่ัวคราวหรือถาวร ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าอาจ

มีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อพ้นระยะเวลาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กรมสรรพากร และ/หรือ

https://www.kwiam.com/th/our-distributors
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หน่วยงานของทางการประกาศกำหนด โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป�นสำคัญ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้

ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนการป�ดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือผ่านช่องทางอ่ืนใดตามความเหมาะสม และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ทราบด้วย 

o วิธีการชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

ผู้สั่งซื้อสามารถชำระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป�นเงินสด เงินโอน เช็ค หรือดราฟต์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ (ขึ้นอยู่ท่ี

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด) โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวต้องลงวันท่ีสั่งซื้อ และขีดคร่อม

เฉพาะสั่งจ่ายในนาม โดยเข้าบัญชีดังต่อไปน้ี 

“บัญชีซ้ือหน่วยลงทุน บลจ. เคดับบลิวไอ” 

 ชื่อธนาคาร ประเภทบัญช ี สาขา เลขท่ีบัญช ี

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

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

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

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

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

6. บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร กระแสรายวัน อโศก 1000004427 

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

“บัญชีซ้ือหน่วยลงทุน บลจ. คิง ไว (เอเชีย)” 

ชื่อธนาคาร ประเภทบัญช ี สาขา เลขท่ีบัญช ี

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

หมายเหตุ: กำลังอยู่ในระหว่างการเปล่ียนแปลงชื่อบัญชีให้สอดคล้องกับชื่อบริษัทป�จจุบัน 

หรือบัญชีเงินฝากอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป�นบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ 

ท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเก่ียวกับบัญชีท่ีรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการและ

จะแสดงข้อมูลท่ีเป�นป�จจุบันในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

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 

ท่านสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) ในหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (KWI SENERGY-A) ได้เท่านั้น ทั้งน้ี 

การซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติท่ีแตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุน

จึงควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของกรมธรรม์ได้ที่บริษัทประกันชีวิตซึ่งเป�นตัวแทนขาย

หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 

 

 

http://www.kwiam.com/
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o การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link)  

คือ การท่ีผู้ลงทุนขอทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะนำเงินค่าเบ้ียประกันชีวิตส่วนหน่ึงหรือท้ังหมดไป

ลงทุนในกองทุนรวมตามท่ีผู้ลงทุนเลือกจากรายช่ือกองทุนรวมท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ โดยสัดส่วนของเงินค่าเบ้ียประกันชีวิตท่ี

จะนำไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป�นเท่าใดขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ทั้งน้ี เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตท่ี

นำไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลาตามผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนเลือกไว้ 

อนึ่ง ผลการดำเนินการจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี

เพียงอย่างเดียว อันเน่ืองมาจากการคิดค่าธรรมเนียมท่ีแตกต่างกัน 

 การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 (ท่านสามารถอ่านรายละเอียดการรับซื้อหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมได้ใน ภาคผนวก 2 : การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) 

o ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนขั้นต่ำ ดังนี้ (ท้ังสองชนิดหน่วยลงทุน) 

มูลค่า/จำนวนหน่วยในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ขั้นต่ำท่ีกำหนด 

มูลค่าข้ันตำ่ของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 

จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ไม่กำหนด 

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ไม่กำหนด 

o วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น. โดยกรอก
รายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมระบุเป�นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนอย่างใดอย่างหน่ึง 
ให้ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนส่งมายังบริษัทจัดการด้วยตนเอง โทรสาร ไปรษณีย์ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ 
ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต ภายใต้รายละเอียด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนวิธีการขอใช้บริการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด หรือ 
ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สำหรับกรณีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ให้ถือว่า 
เป�นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายถัดไป 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และสงวนสิทธิที่จะ

กำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม  

ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยในการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการ บริษัทจัดการ 

จะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวธิี “เข้าก่อนออกก่อน (FIFO)” โดยเรียงลําดับรายการตามเวลาที่ปรากฏ

ในระบบนายทะเบียน  

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมทำการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนดหรือปฏิบัติไม่เป�นไปตามเงื่อนไข 

การลงทุนจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รับและจะต้องชำระเงินเพ่ิมให้แก่กรมสรรพากร 

ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการมีการเปลี่ยนแปลงวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์

ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอ่ืนใดตามความเหมาะสม 

o ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะไม่นับรวมวันหยุด

ทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และ ผู้ประกอบ

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา 
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 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

 (ท่านสามารถอ่านรายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมได้ใน ภาคผนวก 3 : การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) 

o วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการและบริษัทจัดการอื่นได้ทุกวันทำการซ้ือ

ขายหน่วยลงทุน ต้ังแต่เวลาเร่ิมทำการถึง 15.30 น. โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอ่ืนใด

ที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งเอกสารดังกล่าวได้ท่ี

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือด้วยวิธีการอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยมีเง่ือนไข

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังน้ี 

 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนรวมนี้ 

(1) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 

- หน่วยลงทุนชนดิสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KWI SENERGY-A): ได้ 

เฉพาะผู้ลงทุนชนิดเพื่อการออมที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนสำหรับกองทุนรวมเพื่อการออมเท่านั้น จึงสามารถ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าได้ 

- หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (ชื่อย่อ : KWI SENERGY-SSF):  ได้ 

ผู้ลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมได้  

(2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 

- หน่วยลงทุนชนดิสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KWI SENERGY-A): ได้ 

ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดน้ีไปยังหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมได้  

- หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (ชื่อย่อ : KWI SENERGY-SSF):  ได้ 

ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมออกไปยังหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าได้ต่อเมื่อผู้ลงทุนได้

ปฏิบัติตามเง่ือนไขการลงทุนสำหรับกองทุนรวมเพ่ือการออมแล้วเท่าน้ัน   

 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอ่ืนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 

- หน่วยลงทุนชนดิสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KWI SENERGY-A): ได้ 
 

- หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (ชื่อย่อ : KWI SENERGY-SSF):  ได้ 

บริษัทจัดการจะเป�ดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดเพ่ือการออมกับกองทุนรวมเพ่ือการออมอ่ืน (ถ้ามี) 

หรือกองทุนรวมประเภทอ่ืนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทได้ โดยการสับเปลี่ยนจากหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือ

การออมไปยังกองทุนประเภทอื่นที่มิใช่กองทุนรวมเพื่อการออมสามารถทำได้ต่อเมื่อผู้ลงทุนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข

การลงทุนสำหรับกองทุนรวมเพ่ือการออมแล้วเท่าน้ัน 

 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอ่ืน 

- หน่วยลงทุนชนดิสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KWI SENERGY-A): ไม่ได้ 
 

- หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (ชื่อย่อ : KWI SENERGY-SSF):  ได้ 

เฉพาะการสับเปลี่ยนระหว่างหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมกับกองทุนรวมเพ่ือการออมภายใต้การจัดการของบริษัท

จัดการอ่ืนเท่าน้ัน 

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธี “เข้าก่อนออกก่อน (FIFO)” โดยเรียงลําดับรายการตามเวลาท่ีปรากฏในระบบนายทะเบียน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะป�ดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป�นการชั่วคราวหรือถาวร 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าอาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อพ้นระยะเวลาการใช้สิทธิประโยชน์
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ทางภาษีที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

เป�นสำคัญ ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนการป�ดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

โดยจะประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือผ่านช่องทางอ่ืนใดตามความ

เหมาะสม และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ทราบด้วย 

o วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเข้ากองทุนรวมนี้ (Switch In) 

ท่านจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม “คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือ

หน่วยลงทุนส่งให้บริษัทจัดการด้วยตนเอง โทรสาร ไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่บริษัทได้มีการพัฒนาขึ้นมาเพ่ือ

รองรับการให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ 

 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน) ออกจากกองทุนรวมนี้ไปยังกองทุนรวมอ่ืนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 
(Switch Out) 

ท่านจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม “คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือ

หน่วยลงทุนส่งให้บริษัทจัดการด้วยตนเอง โทรสาร ไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่บริษัทได้มีการพัฒนาขึ้นมาเพ่ือ

รองรับการให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ 

 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน) จากกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นเข้ากองทุนรวมนี้ 
(Switch In) 

ท่านจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ของบริษัทจัดการให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมลงลายมือช่ือ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนและนำสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้ พร้อมแบบฟอร์ม “คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หรือ “คำสั่งขายคืนหน่วย

ลงทุน” ของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนต้นทาง) ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทจัดการของกองทุนต้นทางกำหนดให้ใช้สำหรับการโอนหน่วย

ลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมไปยื่นต่อบริษัทจัดการของกองทุนต้นทาง (บริษัทจัดการอื่น) โดยการดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนครั้งนี้จะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง 

(บริษัทจัดการอ่ืน) 

 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน) ออกจากกองทุนรวมนี้ไปยังกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอ่ืน 
(Switch Out) 

ท่านจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ของบริษัทจัดการให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมลง

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมแนบ “สำเนาคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หรือ “สำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ของบริษัท

จัดการอ่ืน (กองทุนปลายทาง) ข้ึนอยู่กับแต่ละบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางกำหนดให้ใช้ในการรับโอนหน่วยลงทุนกองทุน

รวมเพ่ือการออมมาแจ้งให้บริษัทจัดการทราบเพ่ือดำเนินการต่อไป  

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งให้บริษัทจัดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน) หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยัง

กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วย

ผลประโยชน์ท้ังหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกำหนดเป�นอย่างอ่ืน 

กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ “เลิกกองทุนรวม” (โอนย้ายการลงทุน) ตามเง่ือนไขในการเลิกกองทุนรวมซึ่งระบุ

ไว้ในส่วนข้อผูกพัน บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุน

ชนิดเพ่ือการออมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนหรือความเสี่ยงท่ีใกล้เคียงกองทุนรวมเดิม หรือไปยังกองทุนรวมเพ่ือการออม/หน่วยลงทุน

ชนิดเพื่อการออมที่มีความเสี่ยงต่ำสุด เป�นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้าย

กองทุนตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในหัวข้อ “การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม” ซึ่งระบุไว้ในส่วนข้อผูกพัน  

o ราคาขายและรับซ้ือคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

โดยปกติกองทุนไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก แต่มีการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียม ดังน้ี 
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(1)   กรณีกองทุนนี้เป�นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำรายการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนออกของกองทุนต้นทาง หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป�นตัวคำนวณในการจดัสรร

ลดหน่วยลงทุนท่ีมีอยู่ 

(2)  กรณีกองทุนน้ีเป�นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนเข้าของกองทุนปลายทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป�นตัวคำนวณในการจัดสรรเพ่ิม

หน่วยลงทุนท่ีมีอยู่ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
กรณีท่ีเป�นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนน้ี  

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องเป�นมูลค่าที่ได้รับ
การรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

 

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุน 
 

ส่วนท่ี 1 :  อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จำกัดอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ   

2.1   กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกข้ึนไป ไม่จำกัดอัตราส่วน 

2.2   กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
        แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ข้อ 1. หรือข้อ 3.13.2 ส่วนท่ี 2 ข้อ 1. ไม่จำกัดอัตราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้รบัฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่าง
ใดอย่างหน่ึงดังน้ี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 

4.2 เป�นธนาคารออมสิน ท้ังน้ี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป�นประกัน 

ไม่เกิน 20% 

(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป�นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภมูิลำเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ 

national scale) 

5 ตราสารท่ีมลีักษณะครบถ้วนดังน้ี 
5.1   เป�นตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย 

5.2   เป�นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 
5.2.1   ผู้ออกเป�นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2   ผู้ออกมีการเป�ดเผยข้อมูลเป�นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 

filing 
5.2.3   ในกรณีท่ีเป�นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหน้ี น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 

วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป�นบุคคลดังน้ี 
5.2.3.1   ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ 

ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
5.2.3.2   ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3   ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

ไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 10% หรือ  

(2)  น้ำหนักของตราสารท่ีลงทุนใน  
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5.2.3.5   บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย  
5.2.3.6   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย  
5.2.3.7   ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
5.2.3.8   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9   บริษัทหลักทรัพย์ 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย    

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 

5.5 ในกรณีที่เป�นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันท่ี
ลงทุน ต้องข้ึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6 ทรัพย์สินดังน้ี  
6.1   ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุน

ทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ  (แต่ไม่รวมถึงตรา
สารทุนท่ีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทำให้มีการเพิกถอน
การเป�นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั ้งขึ ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึ ่งหุ ้นของบริษัทดังกล่าวซื ้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ  
(แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอน
หุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)  

6.3   หุ้นท่ีอยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซื้อขายตามข้อ 6.1 

6.4 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังน้ี  

6.4.1   เป�นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตรา
สารนั้นในต่างประเทศหรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) 

6.4.2   มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 

6.4.3 เป�นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 

6.4.3.1  ผู ้ออกเป�นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ 

6.4.3.2  ผู้ออกมีการเป�ดเผยข้อมูลเป�นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีที ่เป�นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 
6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู ้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าว
ต้องเป�นบุคคลดังน้ี 

6.4.3.3.1  บุคคลตามข้อ 5.2.3.1-5.2.3.9 

6.4.3.3.2  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป�น
สมาชิก 

6.4.3.3.3  สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 - 6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีที่เป�นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่
วันท่ีลงทุน ต้องข้ึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

รวมกันไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะสูง
กว่า 

(1)   10%  หรือ 

(2)   น้ำหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 
5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

6.5   ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ท่ีมี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade 

6.6   ธุรกรรมดังน้ี ท่ีคู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ  investment grade 
6.6.1   Reverse Repo 
6.6.2   OTC derivatives 

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลักษณะครบถ้วน ดังน้ี 

6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซื้อขาย
ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่
ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าว
ออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.7.2 เป�นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) 
ตามแนวทางท่ีสำนักงานกำหนด 

6.8   หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 หรือข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 
ข้อ 2 ท่ีจดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซื้อขาย
ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดาเนิน
การแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน 
SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนท่ีมีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน อสังหารมิทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแตก่รณี 
(diversified fund) ตามแนวทางท่ีสำนักงานกำหนด และมลีักษณะตาม 6.7.1 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

8 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 

หมายเหตุ :  ในกรณีเป�นทรัพย์สินดังน้ี ไม่มีข้อกำหนดเก่ียวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสาร หรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดำเนินงานของกองทุนรวม 
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนท่ี 2 :  อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้า
เป�นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว  

ไม่เกินอัตราใดอัตราหน่ึงดังน้ี แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า 
(1)   25% หรือ 
(2)   น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน 

benchmark + 10%  

หมายเหตุ :  ในกรณีเป�นทรัพย์สินดังน้ี ไม่มีข้อกำหนดเก่ียวกับ group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดำเนินงานของกองทุนรวม 

2. derivatives on organized exchange 

ส่วนท่ี 3 :  อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) 
ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว) 
เป�นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังน้ี 

รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบป�บัญชี (เว้น
แต่เป�นกองทุนรวมที่มีอายุโครงการน้อยกว่า  
1 ป� ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน) 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1.1   ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 
1.2   ธนาคารพาณิชย ์
1.3   บริษัทเงินทุน 
1.4   บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5   บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse 
repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวมที่อายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั ้งน้ี 
เฉพาะกองทุนรวมท่ีมีอายุโครงการมากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ป�  

2 ทรัพย์สินดังน้ี 
2.1   ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่

กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรบัโอนสิทธิเรยีกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการท่ี
กฎหมายกำหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2   เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3   total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนน้ี 

รวมกันไม่เกิน 25% 

3 ธุรกรรมการซื้อโดยมสีัญญาขายคนื (Reverse repo)  ไม่เกิน 25% 

4 ธุรกรรมการให้ยมืหลักทรัพย์ (Securities lending) ไม่เกิน 25% 

5 ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถ
ลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเช่ือถือ (unrated bond) 

ไม่เกิน 20% 

6 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามขอ้ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู ่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหน้ี 
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังน้ี 
6.1 ตราสารท่ีมลีักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการ

ลงทุนท่ีคำนวณตาม ผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
6.2 มี credit rating อยู ่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit 

rating 

รวมกันไม่เกิน 15% 
 

7 Derivatives ดังน้ี   

 7.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง 
(hedging) 

ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู ่

 7.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพ่ือการลดความเสีย่ง (non-hedging) Global exposure limit 

7.2.1 กรณีกองทุนรวมไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน 

จำกัด net exposure ท่ีเกิดจากการ
ลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 
100% ของ NAV 

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดำเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกำหนดเก่ียวกับ product limit 

ส่วนท่ี 4 :  อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหน่ึง  ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการราย
เดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิ
ออกเสียงท้ังหมดของบริษัทน้ัน  



 

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ 45 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

2 ตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหน่ึง (ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทย 
หรือตราสารหน้ีภาครัฐต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้ส ินทางการเงิน (financial 
liability)* ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เป�ดเผยไว้ในงบ
การเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด  

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหน้ีสินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บริษัทจัดการ อาจนำมูลค่าหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวมา
รวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนี ้ส ินทางการเงินนั ้นจะต้องเป�นข้อมูลที ่มีการ
เผยแพร่เป�นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สิน
ทางการเงินตามท่ีเป�ดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด** ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป�นรายครั้ง 
เว ้นแต ่ในกรณ ีท ี ่ผ ู ้ ออกตราสารได ้ม ีการย ื ่นแบบ filing  
ในล ักษณะเป �นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป�นรายโครงการ 

2.2   ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป�นตราสารท่ี
อ อ ก ใ ห ม ่ แ ล ะ มี  credit rating อ ย ู ่ ใ น ร ะ ด ั บ ต ่ ำ ก ว่ า 
investment grade หรือไม่มี credit rating ให้บริษัทจัดการ 
ลงทุนเพื ่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการ  
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดังกล่าวเป�นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออก
ตราสารได้มีการยื ่นแบบ filing ในลักษณะเป�นโครงการ 
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป�นรายโครงการ  

อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป�นตราสารท่ีออกโดยบุคคล
ดังน้ี  

(1)  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ 
ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบันการเงิน 

(2)  ธนาคารออมสิน 

(3)  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

(4)  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(5)  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 

(6)  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  

(7)  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  

(8)  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

(9)  บริษัทหลักทรัพย์ 

(10)  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ่ประเทศไทยเป�น
สมาชิก 

(11)  สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ
บุคคลตาม (1) – (9) 

หมายเหตุ :  

*  หนี ้ส ินทางการเง ิน (financial liability) ให ้พ ิจารณาตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ีผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงิน
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

ตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป�นมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีกำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เป�นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International 
Financial Reporting Standards (IFRS) หร ือ United States 
Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป�นตน้ 

** รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรก
ของผู้ออกตราสาร 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม 
หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยน้ัน 

อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังน้ีโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน  

(1)   มีขนาดเล็ก  

(2)   จัดตั้งข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ป� 

(3)   เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ท้ังหมดของกองทุน infra 
ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป�นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถ้วนดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

(1)   มีขนาดเล็ก  

(2)   จัดตั้งข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ป� 

(3)   เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน 
property ที่ออกหน่วยนั้น  เว้นแต่เป�นหน่วย property ของ
กองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน 

(1)   มีขนาดเล็ก  

(2)   จัดตั้งข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ป� 

(3)   เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

ท้ังน้ี การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป�นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุน

ของกองทุน และ/หรือท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน  
 

 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  

รายการท่ีเรียกเก็บ (1) 

(% NAV) 

อัตราตามโครงการ  
เรียกเก็บจริง 

31 มี.ค. 65 – 28 ก.พ. 66 

1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท้ังหมดท่ีประมาณการได้  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (2) 
- ชนิดสะสมมูลค่า 
- ชนิดเพ่ือการออม 

 
ไม่เกิน 1.6050 
ไม่เกิน 1.6050 

 
1.4692 
1.4692 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (2) 

- ชนิดสะสมมูลค่า 
- ชนิดเพ่ือการออม 

 
ไม่เกิน 0.0321 
ไม่เกิน 0.0321 

 
0.0294 
0.0294 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (2) 

- ชนิดสะสมมูลค่า 
- ชนิดเพ่ือการออม 

 
ไม่เกิน 0.1605 
ไม่เกิน 0.1605 

 
0.0686 
0.0686 

ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพันธ์  
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

ตามท่ีจ่ายจริง  
(แต่สูงสุดไมเ่กิน 1,000,000 บาท) 

 
- 

 ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
ตามท่ีจ่ายจริง  

(ไม่เกิน 1.0700 ต่อป�ของ NAV) 
- 

ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน ตามท่ีจ่ายจริง 0.6527 
ค่าตรวจสอบบัญชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.2179 
ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร ตามท่ีจ่ายจริง 0.0120 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตามท่ีจ่ายจริง 0.0026 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีประมาณการไม่ได้ ตามท่ีจ่ายจริง - 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมด (3) 

- ชนิดสะสมมูลคา่ 

- ชนิดเพ่ือการออม 

 
ไม่เกิน 3.2100 
ไม่เกิน 3.2100 

 
2.4524 
2.4524 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์  ตามท่ีจ่ายจริง - 
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 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  

รายการท่ีเรียกเก็บ (1) 

ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

อัตราตามโครงการ  
เรียกเก็บจริง 

31 มี.ค. 65 – 28 ก.พ. 66 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (4) 
 กรณีซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีเพียงอย่างเดียว 

- ชนิดสะสมมูลคา่ 
- ชนิดเพ่ือการออม 

 
 

ไม่เกิน 1.50% 
ไม่เกิน 1.50%  

1.50% 
ยกเว้นไมเ่รียกเก็บ 

 กรณซีื้อกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Link) 
(เฉพาะชนิดสะสมมูลค่า) 

ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (5) 
 กรณีซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีเพียงอย่างเดียว 

- ชนิดสะสมมูลคา่ 
- ชนิดเพ่ือการออม  

 
 

ไม่เกิน 0.50%  
ไม่เกิน 0.50%  

 
 

ยกเว้นไมเ่รียกเก็บ 
ยกเว้นไมเ่รียกเก็บ 

 กรณซีื้อกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Link) 
(เฉพาะชนิดสะสมมูลค่า) 

ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
 ภายในบริษัทจัดการ (6) 

- ชนิดสะสมมูลคา่ 
- ชนิดเพ่ือการออม 

 
 

ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
 

ไม่ม ี
ไม่ม ี

 ระหว่างบริษัทจัดการ 

    สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 

- ชนิดสะสมมูลคา่ 
- ชนิดเพ่ือการออม 

 
 

ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
 

ไม่ม ี
ไม่ม ี

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (7) 
- ชนิดสะสมมูลคา่ 
- ชนิดเพ่ือการออม 

  
ไม่ม ี

200 บาท ต่อ 1 รายการ 
(เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

โดยตรง ณ วันท่ีแจ้งความประสงค์) 

  
ไม่ม ี

200 บาท ต่อ 1 รายการ 
(เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

โดยตรง ณ วันท่ีแจ้งความประสงค)์ 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 
- ชนิดสะสมมูลค่า 

 
ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ 

 
ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ 

- ชนิดเพ่ือการออม **ไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุน** **ไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุน** 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก  
(ท้ัง 2 ชนิดหน่วยลงทุน) 

ตามท่ีธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บ ตามท่ีธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนนิการใด ๆ ให้กรณีพิเศษ  
(ท้ัง 2 ชนิดหน่วยลงทุน) 

ตามท่ีบริษัทจัดการหรือ 
นายทะเบียนหน่วยลงทุนเรยีกเก็บ 

ตามท่ีบริษัทจัดการหรือ 
นายทะเบียนหน่วยลงทุนเรยีกเก็บ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามท่ีระบุไว้ในโครงการ โดยอาจเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้

ไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ป� 

หมายเหตุ :   
(1)  เป�นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)  
(2) เป�นอัตราร้อยละต่อป�ของของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนาย

ทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันท่ีคำนวณ 
(3)  ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
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(4)   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้สั ่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม และ/หรือแต่ละรายในอัตราท่ี 
ไม่เท่ากันได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

(5)   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม และ/หรือแต่ละรายในอัตราท่ี 
ไม่เท่ากันได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

(6)    การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (กองทุนปลายทาง) และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(กองทุนต้นทาง) ตามอัตราท่ีบริษัทจัดการกำหนด ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายดังกล่าว เฉพาะกรณีท่ี
เป�นการสับเปล่ียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนน้ี 

(7) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกระหว่างหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่ากับกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นไม่สามารถสับเปลี่ยนได้      
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกระหว่างหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมกับกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการอื่นเท่าน้ัน 

 

ข้อมลูอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
ของรอบระยะเวลา ต้ังแต่วันท่ี 31 มีนาคม 2565 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 

-ไม่ม-ี 

หมายเหตุ : กรณีกองทุน Feeder Fund บริษัทจัดการจะซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักสอดคล้องกับการซื้อหรือไถ่ถอน 
หน่วยลงทุนของผู้ลงทุน 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ 

ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 

ชื่อหลักทรัพย์ 
จำนวนหน่วย 

(พันหน่วย) 

มูลค่าตามราคาตลาด 

(พันบาท) 

ร้อยละของ 

NAV 

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธ ิ

ท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุน 

      

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน       

Robeco Capital Growth Funds – RobecoSAM Smart 

Energy Equities Class I USD 

5.53 12,542.25 95.67 

เงินฝากออมทรัพย์       

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)   963.22 7.35 

สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลีย่น    

สัญญาฟอร์เวิรด์  (178.62) (1.36) 

สินทรัพย์อ่ืน และหนีส้ินอ่ืน       

สินทรัพย์อ่ืน   1.33 0.01 

หนี้สินอ่ืน   218.62 1.67 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
 

13,109.56 100.00 

 

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

ประเภท

สัญญา 

คู่สัญญา อันดับความ

น่าเชื่อถือ 

วัตถุประสงค์ มูลค่าตามราคาตลาด 

(บาท) 

%NAV วันครบกำหนด กำไร (ขาดทุน) 

(บาท) 

Forward KBANK  AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 3,508,124.99 26.76 12 พ.ค. 2566 (178,624.99) 

 

 
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

 ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหน่ึง จำนวน 1 กลุ่ม 

เป�นสัดส่วนร้อยละ 37.72 ท้ังน้ี ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ท่ี คลิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kwiam.com/th/disclosure
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ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)                                                                                               ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามป�ปฏิทิน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานย้อนหลังของป� 2565 เริ่มตั้งแต่วันท่ีจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน (31 มี.ค. 65) ถึงวันทำการสุดท้ายของป�ปฏิทิน 
 

28/02/2566 มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 

KWI SENERGY-A 12,045,124.59 10.0166 
KWI SENERGY-SSF 1,064,439.87 10.0133 

 

ชื่อกองทุน / 

เกณฑ์มาตรฐาน 

%ตามช่วงเวลา %ต่อป� ต้ังแต่จัดต้ังกองทุน 

(31 ม.ีค. 65) ต้ังแต่ต้นป� 3 เดือน 6 เดือน 1 ป� 3 ป� 5 ป� 10 ป� 
KWI SENERGY-A 9.67 0.85 4.06 N/A N/A N/A N/A 0.17 
Standard Deviation 
ของกองทุน 

1.30 1.40 1.70 N/A N/A N/A N/A 1.77 

KWI SENERGY-SSF 9.65 0.83 4.04 N/A N/A N/A N/A 0.14 
Standard Deviation 
ของกองทุน 

1.30 1.40 1.70 N/A N/A N/A N/A 1.77 

เกณฑ์มาตรฐาน* 13.19 3.67 5.20 N/A N/A N/A N/A 4.38 
Standard Deviation 
ของเกณฑ์มาตรฐาน 

1.40 1.41 1.74 N/A N/A N/A N/A 1.79 

 

Maximum Drawdown^     KWI SENERGY-A KWI SENERGY-SSF 

ผลขาดทุนสูงสดุท่ีเกิดข้ึนจริง 5 ป�** -20.37% -20.37% 

^ แสดงผลขาดทุนสะสมสูงสุดท่ีเกิดจากการลงทุนของกองทุนย้อนหลัง    

** กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ป� จะแสดงค่าท่ีเกิดข้ึนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 

ท่ีมา : Morningstar 
หมายเหตุ : การนำเสนอผลการดำเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ป� ห้ามแปลงเป�นอัตราเฉลี่ยต่อป� (Annualized Return) 
*ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป�นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 75%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุล
เงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 25%) 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม 
บริษัทจัดการลงทุน 
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข 
ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจ 
ทำให้เกิดกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและอาจได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 

ผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมเพื่อการออม รวมทั้งสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน 

-8.66% -8.67%

-7.78%

-9.00%

-8.50%

-8.00%

-7.50%

-7.00%

2565

%
 ต

อ่ปี
ขอ

ง 
N
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KWI SENERGY-A
KWI SENERGY-SSF
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วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ 

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทำให้การป�นส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะต้องมีการแบ่งการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน 

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น จะคำนวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิโดยรวมของกองทุน และป�นส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดย
การเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ย
โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ทั้งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั้น ปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
(ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน และรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป�นต้น) และคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลัง
หักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่คำนวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าศูนย์ การป�นส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้เป�นไปตามแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุน 

ในกรณีที่หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสำหรับหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าว บริษัทจัดการอาจคงชนิดหน่วยลงทุนน้ันไว้ต่อไป และหากมีการขายหน่วยลงทุนชนิดน้ันเพ่ิมเติม บริษัทจัดการจะคำนวณราคาขายหน่วย
ลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสมของ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิดเป�นเกณฑ์ในการคำนวณ 

ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

วันท่ี 1 : มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้ทั้งหมดในช่วง IPO 500,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย = 10 บาท (แบ่งเป�น 1. ชนิดสะสมมูลค่า 
400,000 บาท และ 2. ชนิดเพื่อการออม 100,0000 บาท) และสมมุติมผีลประโยชน์ในวันแรก 60,000 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 20,000 บาท ยอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 100,000 บาท 

  กองทุนรวม ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดเพ่ือการออม 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท่ีจำหน่ายได้หลังหักค่าธรรมเนียมการขาย  

(ถ้าม)ี (บาท)  

500,000.00 400,000.00       100,000.00  

ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในวันแรก 60,000 บาท  60,000.00         48,000.00           12,000.00  

วิธีคิดการป�นส่วนมูลคา่ทรัพย์สินสทุธิ    
 

  

     - ชนิดสะสมมูลคา่ = 60,000 x 400,000/500,000 = 48,000   
 

  

     - ชนิดเพ่ือการออม = 60,000 x 100,000/500,000 = 12,000       

มูลค่าทรัพย์สินสุทธกิ่อนหักค่าใชจ้่ายของกองทุน  560,000.00 448,000.00       112,000.00  

รายการคา่ใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)        

     - ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.605%  (24.62) (19.70) (4.92) 

       (คิดอัตราเท่ากันท้ัง 2 ชนิดหน่วยลงทุน)        

     - ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321% (0.49) (0.39) (0.10) 

       (คิดอัตราเท่ากันท้ัง 2 ชนิดหน่วยลงทุน)        

     - ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.1605% (2.46) (1.97) (0.49) 

       (คิดอัตราเท่ากันท้ัง 2 ชนิดหน่วยลงทุน)        

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)  559,972.43 447,977.94 111,994.49  

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  50,000.0000 40,000.0000      10,000.0000  

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.1994 11.1994            11.1994  

หมายเหตุ : การคำนวณในตารางข้างต้นเป�นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืน

หน่วยลงทุนของกองทุน (ถ้ามี) 
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วันท่ี 2 : ทำการเพ่ิม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า (จากรายการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสม

มูลค่า 20,000 บาท และรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 100,000 บาท) และสมมุติมีผลประโยชน์ในวันที่สอง 100,000 บาท และ 

ในวันน้ีมียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 200,000 บาท และยอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 20,000 บาท 

  กองทุนรวม ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดเพ่ือการออม 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)  559,972.43 447,977.94 111,994.49 

ปรับปรุงมลูค่าเพ่ิม-ลดหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า       

     1) รายการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า (- 20,000 บาท) (20,000.00) (20,000.00)   

     2) รายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (+ 100,000 บาท) 100,000.00   100,000.00 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธกิ่อนหักค่าใชจ้่ายของกองทุน  639,972.43 427,977.94 211,994.49 

ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในวันท่ี 2 จำนวนเงิน 100,000 บาท 100,000.00 66,874.43 33,125.57 

วิธีคิดการป�นส่วนมูลคา่ทรัพย์สินสทุธิ        

     - ชนิดสะสมมูลคา่ = 100,000 x 427,977.94/639,972.43 = 

66,874.43 

      

     - ชนิดเพ่ือการออม = 100,000 x 211,994.49/639,972.43 = 

33,125.57 

      

มูลค่าทรัพย์สินสุทธกิ่อนหักค่าใชจ้่ายของกองทุน 739,972.43 494,852.37 245,120.06 

รายการคา่ใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)        

     - ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.605%  (32.54) (21.76) (10.78) 

       (คิดอัตราเท่ากันท้ัง 2 ชนิดหน่วยลงทุน)        

     - ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321% (0.65) (0.43) (0.22) 

       (คิดอัตราเท่ากันท้ัง 2 ชนิดหน่วยลงทุน)        

     - ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.1605% (3.26) (2.18) (1.08) 

       (คิดอัตราเท่ากันท้ัง 2 ชนิดหน่วยลงทุน)        

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)  739,935.98 494,828.00 245,107.98 

จำนวนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า (หน่วย)  50,000.0000 40,000.0000 10,000.0000 

     - หน่วยลงทุนลดลงจากรายการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า = 

20,000 / 11.1994 (ราคารับซื้อคนื) = 1,785.8099 หน่วย 

(1,785.8099) (1,785.8099)   

     - หน่วยลงทุนเพ่ิมข้ึนจากการซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม = 

100,000 / 11.1995 (ราคาขาย) = 8,928.9700 หน่วย 

8,928.9700   8,928.9700 

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หนว่ย)  57,143.1601 38,214.1901 18,928.9700 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 12.9488 12.9488 12.9488 

หมายเหตุ : การคำนวณในตารางข้างต้นเป�นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใด (ถ้ามี) 
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วันที่ 3 : ทำการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า (จากรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 200,000 บาท และรายการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 20,000 บาท) และสมมุติมีผลประโยชน์ในวันท่ีสาม 100,000 บาท 

  กองทุนรวม ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดเพ่ือการออม 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)  739,935.98 494,828.00 245,107.98 

ปรับปรุงมลูค่าเพ่ิม-ลดหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า       

     1) รายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า (+ 200,000 บาท) 200,000.00 200,000.00   

     2) รายการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (- 20,000 บาท) (20,000.00)   (20,000.00) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธกิ่อนหักค่าใชจ้่ายของกองทุน  919,935.98 694,828.00 225,107.98 

ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในวันท่ี 3 จำนวนเงิน 100,000 บาท 100,000.00 75,530.04 24,469.96 

วิธีคิดการป�นส่วนมูลคา่ทรัพย์สินสทุธิ        

     - ชนิดสะสมมูลคา่ = 100,000 x 694,828.00/919,935.98 = 75,530.04       

     - ชนิดเพ่ือการออม = 100,000 x 225,107.98/919,935.98 = 

24,469.96 

      

มูลค่าทรัพย์สินสุทธกิ่อนหักค่าใชจ้่ายของกองทุน 1,019,935.98 770,358.04 249,577.94 

รายการคา่ใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)        

     - ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.605%  (44.85) (33.87) (10.98) 

       (คิดอัตราเท่ากันท้ัง 2 ชนิดหน่วยลงทุน)        

     - ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321% (0.90) (0.68) (0.22) 

       (คิดอัตราเท่ากันท้ัง 2 ชนิดหน่วยลงทุน)        

     - ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.1605% (4.49) (3.39) (1.10) 

       (คิดอัตราเท่ากันท้ัง 2 ชนิดหน่วยลงทุน)        

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)  1,019,885.74 770,320.10 249,565.64 

จำนวนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า (หน่วย)  57,143.1601 38,214.1901 18,928.9700 

     - หน่วยลงทุนเพ่ิมข้ึนจากรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูคา่ = 

200,000 / 12.9489 (ราคาขาย) = 15,445.3274 หน่วย 

15,445.3274 15,445.3274                                      

-    

     - หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม = 

20,000 / 12.9488 (ราคารับซื้อคนื) = 1,544.5446 หน่วย 

(1,544.5446)                                    

-    

(1,544.5446) 

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หนว่ย)  71,043.9429 53,659.5175 17,384.4254 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 14.3557 14.3557 14.3557 

หมายเหตุ : การคำนวณในตารางข้างต้นเป�นเพียงตัวอย่างเพ่ือประกอบการอธิบายเท่าน้ัน ท้ังน้ี ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)  
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ภาคผนวก 1 : การเสนอขายหน่วยลงทุน 

 การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

 บริษัทจัดการ                ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

 ระบบอินเตอร์เน็ต (internet)               หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการประกาศกำหนดเพ่ิมเติมในอนาคต 

2.  รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ในราคาหน่วยลงทุนละ 10 บาท บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตาม

วันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ทั้งนี้ กรณีที่มีการจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนเงินทุนโครงการก่อน

สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการป�ดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนด

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ โดยจะประกาศแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

จัดการหรือผ่านช่องทางอ่ืนใดตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ การทำรายการภายในเวลาที่กำหนดใด ให้ถือเป�นรายการของวันทำการน้ัน การทำรายการภายหลังเวลาที่กำหนด จะถือเป�น

รายการของวันทำการถัดไป 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิทีจ่ะพิจารณาข้อมูล และเวลาทำรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฎอยู่ที่บริษัทจัดการเป�น

หลักฐานอ้างอิงเท่าน้ัน 

2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน และเอกสารการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนสามารถติดต่อขอรับ “หนังสือชี้ชวน” “ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” และ “แบบคำขอ

เป�ดบัญชีกองทุน” (ใช้สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ียังไม่มีบัญชีกองทุน) และ/หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ในวันและเวลาทำ

การท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือช่องทาง

อ่ืนท่ีบริษัทจัดการอาจแจ้งเพ่ิมเติมในอนาคต  

2.2 วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน  

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดใน “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” หรือเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด 

(ถ้ามี) ให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังจำนวน โดยเป�นจำนวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าข้ันต่ำของ

การสั่งซื้อครั้งแรกท่ีกำหนดไว้ และนำส่งเอกสารหลักฐานได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการประกาศกำหนดเพ่ิมเติมในอนาคตได้ตามวันเวลาท่ีระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ 

2.3 การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป�นเงินสด เงินโอน คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีสามารถ

เรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทำการของบริษัทจัดการภายในวันเดียวกับวันที่สั่งซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันที่ท่ี

สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่ระบุในหนังสือชี้ชวน หรือบัญชีเงินฝากอื่นใดที่บริษัทจัดการ

กำหนดให้เป�นบัญชีท่ีรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเก่ียวกับ

บัญชีท่ีรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ  

เง่ือนไขเพ่ิมเติม : 

(1)  ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั ่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่จัดตั ้งโดย

บริษัทจัดการเพ่ือสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มจำนวน

โดยจะหักกลบลบหน้ีกับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป�นอย่างอ่ืน 
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(2) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินตามคำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และ

ได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ หากการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ว่าจะเป�นคำสั่งหัก

บัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามคำสั่งจากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอ

สงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น และจะดำเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั้นคืนแก่ผู้สั่งซื้อ

หน่วยลงทุน ทั ้งนี ้ หากมีดอกเบี้ยรับเกิดขึ ้นในบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป�น

ผลประโยชน์ของกองทุน 

(3) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อ

หน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการเป�นกรณีพิเศษ 

2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน  

ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทุกรายจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามท่ีสั่งซื้อ หลังจากท่ีบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

เต็มจำนวนแล้ว ยกเว้นในกรณีท่ีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนน้ันมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของ

โครงการท่ีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ซึ่งพิจารณาตามวันที่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วย

ลงทุนและได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว  

อน่ึง ในกรณีท่ีมีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตาม

สัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจองซื้อ (pro rata) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ท้ังน้ี บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรร

หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือท้ังหมดตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นก็ได้ โดยไม่จำเป�นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า  

ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรร

หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนตามจำนวนเงินท่ีได้รับชำระเป�นเกณฑ์ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดำเนินการตามวรรคหน่ึงหรือจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้ ถ้า

หากพบว่าจะเกิดผลเสียต่อกองทุนหรือบริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจไม่โปร่งใส เช่น เข้าข่ายเป�นการ

ฟอกเงิน หรือมีลักษณะเป�นการหลีกเลี่ยงหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่าง ๆ เป�นต้น โดยไม่จำเป�นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน

ทราบล่วงหน้า 

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อใน

สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 

พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น 

อีเมล์ (email) ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  

2.5 การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

(1) กรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัท

จัดการจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนน้ัน 

และจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน

ให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากการอนุมัติให้จัดตั้ง

กองทุนรวมสิ้นสุดลง 

(2) กรณีท่ีบริษัทจัดการต้องยุติการจัดตั้งกองทุนภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หากปรากฎว่า

มีการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เป�นไปตามหลักเกณฑ์ และ/หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถนำเงินไปลงทุนให้เป�นไปตาม

วัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันป�ด

การเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว 
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(ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนน้ัน ตามสัดส่วนของเงิน

ค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 

(3) กรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากกรณีข้างต้นท่ีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน บริษัท

จัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน

ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อและผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนได้ภายใน

กำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะชำระดอกเบ้ียในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อป�นับแต่วันท่ีครบกำหนดเวลาน้ันจนถึง

วันท่ีบริษัทจัดการชำระเงินจำนวนดังกล่าวได้ครบถ้วน เว้นแต่สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผันหรือสั่งการเป�นอย่างอ่ืน 

ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน์ในการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้ว ให้ใช้ราคาตามมูลค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทุนเป�นเกณฑ์ 

ในกรณีมีเหตุจำเป�นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิ้นสุดลงของการอนุมัติให้จัดตั้งและ

จัดการกองทุนรวมได ้

2.6 เง่ือนไขในการขายหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ี

บริษัทจัดการเห็นว่าเป�นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีท่ีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดป�ญหาใน

การบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป�นต้น ท้ังน้ี เพ่ือเป�นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วย

ลงทุน และช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป�นหลัก 

(2) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป�นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนดกฎระเบียบและภาษีต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวเน่ืองกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 

(3) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติ

อเมริกันหรือ ผู ้มีถิ ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศ

สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ท่ีมีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ท่ีออกโดยประเทศ

สหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป�นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 

รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาท้ังในและนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา 4) ผู้ลงทุนซึ่ง

ติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคำสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าว

ในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ี

ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4)  

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิทีจ่ะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรรและ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนท่ีมีลักษณะดังท่ีกล่าวมาข้างต้น 

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรอืปรับปรงุ เพ่ิมเติมช่องทาง หรือยกเลิกวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการชำระ

เงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนดเพื่อความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอ่ืนใดตามความเหมาะสม 

 การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

1.  ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

 อินเตอร์เน็ต (Internet)  บริษัทจัดการ 

 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน   ไปรษณีย ์ 

 หักบัญชี    หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการประกาศกำหนด 

 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน   เพ่ิมเติมในอนาคต 

(KWI Savings Plan) 
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2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน และเอกสารการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับ “หนังสือชี้ชวน” “ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” “แบบคำขอเป�ดบัญชี

กองทุน” (เฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ียังไม่เคยเป�ดบัญชีกองทุนรวม) และ/หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีบริษัทจัดการในวัน

และเวลาทำการ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทจัดการอาจแจ้งเพ่ิมเติมในอนาคต  

2.2 วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะเป�ดเสนอขาย

หน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป�นกองทุนรวม  

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางวิธีการต่อไปน้ี  

1. บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(1)  ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน

น้ัน ซึ่งจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยระบุเป�นจำนวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซื้อท่ีกำหนดไว้ (ถ้ามี) โดยต้อง

กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน “แบบคำขอเป�ดบัญชีกองทุน” (สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก) และ “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน”  

ให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังจำนวนให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ

รับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

(2) บริษัทจัดการยินยอมให้ผู้สั ่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล์ (email) หรือโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับได้ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามท่ี

บริษัทจัดการกำหนดหรือตามท่ีเห็นสมควร  

(3) บริษัทจัดการจะดำเนินการขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั ่งซื้อหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุภายในวันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่จะได้รับอนญุาต

จากบริษัทจัดการเป�นอย่างอื่น โดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนเป�นเกณฑ์ 

ในการคำนวณ บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องเป�นราคาท่ี

รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ 

2. ผ่านบริการธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์- ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) 

(1)  ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนและประสงคจ์ะใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของ

บริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน สามารถขอใช้บริการดังกล่าวได้ ภายใต้รายละเอียด หลักเกณฑ์ 

เง่ือนไข ข้ันตอนวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน

กำหนด รวมถึงเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีอาจเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมในอนาคต โดยถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพัน

ตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกำหนดไว้ดังกล่าว 

(2)  ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ทุกวันทำการถึง 15.30 น. โดยถือว่า

เป�นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการ ซึ่งเป�นราคาท่ี

รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(3)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตภายหลังเวลา 15.30 น. หรือนอกเหนือจากช่วงเวลาท่ี

บริษัทจัดการกำหนด หรือมีการทำรายการในวันหยุดทำการ ให้ถือเป�นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการถัดไป ใน

ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดไปนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขยายหรือเปลี่ยนแปลงเวลาการรับคำ

สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ 
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(4)  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ี

ใช้บริการตามท่ีจ่ายจริง 

3. การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (KWI Savings Plan) 

(1)  ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีมีบัญชีกองทุนและประสงค์จะใช้บริการการสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (KWI Savings Plan) 

สามารถขอใช้บริการดังกล่าวได้ ภายใต้รายละเอียด หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ข้ันตอนวิธีการใช้บริการการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

แบบรายเดือน (KWI Savings Plan) ที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมใน

อนาคต โดยถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกำหนดไว้ดังกล่าว 

(2)  ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) กับธนาคารท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยคําสั่ง

ซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือนของ KWI Savings Plan จะมีผลต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับแจ้งผลการอนุมัติการหักเงิน

จากบัญชีของธนาคารท่ีเก่ียวข้องแล้ว 

(3)   บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือ

ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านบริการการสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (KWI Savings Plan) 

(ถ้ามี) จากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีใช้บริการตามท่ีจ่ายจริง 

4. ผ่านช่องทางบริการหรือวิธีการอ่ืน ๆ   

(1)  บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางบริการอื่น ๆ เพื่อเป�นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM), บริการทางโทรศัพท์ หรือสื่ออื่นใดที่มี

ลักษณะเดียวกันที่บริษัทจัดการอาจเป�ดให้บริการเพิ่มเติมในอนาคตได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ

กำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการใช้บริการท่ีบริษัทจัดการจะกำหนดข้ึน  

(2) บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกิดจากวิธีการสั่งซื้อ

หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีใช้บริการตามท่ีจ่ายจริง  

(3) เมื่อบริษัทจัดการจะเป�ดให้ใช้บริการดังกลา่ว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้

บริการและกำหนดเวลาในการใช้บริการโดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัจัดการ 

หรือผ่านช่องทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมก่อนเริ่มให้บริการ  

2.3 การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1. บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป�นเงินสด เงินโอน คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ หรือ

วิธีการอ่ืนใดท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับท่ีทำการของบริษัทจัดการหรือสถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายในวันทำการซื้อหน่วยลงทุนน้ัน ๆ โดยจะต้องลงวันท่ีก่อนหรือภายในวันเดียวกันกับวัน

ทำการซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบัญชีซ้ือหน่วยลงทุนท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน หรือบัญชีเงินฝากอ่ืนใด

ที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป�นบัญชีที่รับชำระค่าซื ้อหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงข้อมูลเก่ียวกับบัญชีท่ีรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และ

จะแสดงข้อมูลท่ีเป�นป�จจุบันในหนังสือช้ีชวนหรือบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

โดยในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโปรดระบุ ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของ 

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้ด้านหลังเช็คหรือดราฟต์น้ัน เพ่ือความสะดวกในการติดต่อและเพ่ือผลประโยชน์ของผู้ซื้อหน่วยลงทุน 
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2. ผ่านบริการธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์- ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) 

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตจะถูกหักเงินตามจำนวนที่สั่งซื้อจากบัญชีเงินฝากของ 

ผู้สั่งซื้อที่ได้ระบไุว้ในคำขอใช้บริการ หรือด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือว่ารายการสั่งซื้อ

สมบูรณ์ตามหลักฐานท่ีปรากฎอยู่กับบริษัทจัดการหรือตามท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนยอมรับและสามารถใช้อ้างอิงได้ 

3.  ไปรษณีย์ 

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป�นเงินโอน คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือ

ดราฟต์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยดราฟต์ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี

กรุงเทพมหานครเท่านั้น ภายในวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น ๆ โดยสั่งจ่ายในนามบัญชีซื้อหน่วยลงทุนหรือบัญชีอื่นใดท่ี

บริษัทจัดการกำหนดให้เป�นบัญชีท่ีรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต 

4.  หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) 

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีได้รับอนุมัติจากธนาคารให้ใช้บริการคำสั่งหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ สามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยวิธีสั่งหักบัญชีเงินฝากได้ โดยธนาคารท่ีให้บริการ 

ได้แก่  

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

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

• ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

• ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 

หรือธนาคารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนด ท้ังน้ี ในส่วนของบริษัทจัดการสามารถดู

รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

5. การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (KWI Savings Plan) 

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (KWI Savings Plan) จะถูกหักเงินตามจำนวนท่ีสั่งซื้อจากบัญชีเงินฝาก

ของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในคำขอใช้บริการ หรือด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือว่ารายการ

สั่งซื้อสมบูรณ์ตามหลักฐานท่ีปรากฎอยู่กับบริษัทจัดการหรือตามท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนยอมรับและสามารถใช้อ้างอิงได้ 

2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามท่ีสั่งซื้อเมื่อได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังจำนวนแล้ว ยกเว้น

ในกรณีท่ีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนน้ันมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนไว้ตอ่สำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับ

คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว 

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตาม

สัดส่วนจำนวนเงินที่สั่งซื้อให้แก่ผู้สั ่งซื ้อ (pro rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่

บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จำเป�นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า  

ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรร

หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนตามจำนวนเงินท่ีได้รับชำระเป�นเกณฑ์ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ หากพบว่าจะเกิดผลกระทบต่อ

กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการโดยไม่จำเป�นต้องแจ้ง

ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
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2.5 การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่มีดอกเบี้ย เป�นเช็คขีดคร่อมสั่ง

จ่ายเฉพาะในนามผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือโดยนำเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามเลขทีบ่ญัชีทีผู่้สั่งซื้อได้แจ้ง

ไว้กับบริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทไม่

สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ 

2.6 เง่ือนไขในการขายหน่วยลงทุน  

(1) ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัท

จัดการเพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนด้วยเงินจนเต็ม

จำนวน จะหักกลบลบหน้ีกับบริษัทจัดการมิได้ เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นเป�นอย่างอ่ืน 

(2) ผู้สั่งซื้อที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน 

และ/หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป�นกรณีพิเศษ  

(3) การทำรายการสั ่งซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการภายในเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื ้อให้ถือเป�นรายการของ 

วันทำรายการซื้อนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อนั้น ซึ ่งเป�นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำรายการซื้อเป�นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนโดยจะคิด

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ 

การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อให้ถือเป�นรายการของวันทำการซื้อถัดไปในราคาขาย

หน่วยลงทุนของวันทำการซื้อถัดไปน้ัน 

(4) ในกรณีที่การชำระเงินด้วยคำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อ

หน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนน้ันและจะดำเนินการนำส่งเช็ค

หรือดราฟต์นั้นคืนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือนำเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ภายในวันทำการถัดจาก

วันที่ได้รับเช็คหรือดราฟต์นั้นคืนจากธนาคารผู้เรียกเก็บ อย่างไรก็ตาม หากการที่บริษัทจัดการถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจาก

ธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายใด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอื่น ๆ 

ในวันท่ีทำรายการซื้อหน่วยลงทุนในวันเดียวกัน บริษัทจัดการอาจมีความจำเป�นท่ีจะตอ้งเรียกร้องค่าเสยีหายจากผู้สัง่ซื้อราย

น้ัน ตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงมาชดเชยให้แก่กองทุน 

(5) การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการในวันทำการถัดจากวัน

คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้

บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน  

(6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหน่ึง

ดังต่อไปน้ี  

(6.1) กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใด 

ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยนกฎหมาย ประกาศ ระเบียบปฏิบัติข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือ

รายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินคงเหลือที่บริษัทจัดการได้รับ

อนุญาตให้สามารถนำไปลงทุน ณ ต่างประเทศ จนอาจเป�นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป�นไปตาม

วัตถุประสงค์หลักของกองทุน ซึ่งมีนโยบายท่ีจะนำเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ 

(6.2) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น เข้าข่ายตามกฎหมาย

ฟอกเงิน เป�นต้น 

(6.3) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น  

ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป�นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจ

ก่อให้เกิดป�ญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป�นต้น ทั ้งนี ้ เพื ่อเป�นการรักษา
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ผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัท

จัดการเป�นหลัก 

(7) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป�นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนด กฎระเบียบ และภาษีต่าง ๆ  

ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 

(8) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติ

อเมริกันหรือผู ้มีถิ ่นฐานอยู ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ่ประเทศ

สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ท่ีมีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ท่ีออกโดยประเทศ

สหรัฐอเมริกา  2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป�นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมรกิา 

รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว  3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาท้ังในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  4) ผู้ลงทุน

ซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุน

ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผู้ถือหนว่ย

ลงทุนที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 

1-4 

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนท่ีมีลักษณะดังท่ีกล่าวมาข้างต้น 

(9) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรอืปรับปรงุ เพ่ิมเติมช่องทาง หรือยกเลิกวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการชำระ

เงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนดเพื่อความสะดวกและเป�น

ประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

หรือผ่านช่องทางอ่ืนใดตามความเหมาะสม 

2.7 การหยุดรับคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป�นการชั่วคราวหรือถาวร  

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป�นการช่ัวคราวหรอืถาวร เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์

การรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือต่อผู้ถือหน่วย

ลงทุนหรือต่อกองทุน 

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรให้กองทุนหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป�นการชั่วคราวหรือถาวร หรือเห็นควรให้รับคำสั่งซื้อ

หน่วยลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

ให้ผู้ลงทุนทุกรายทราบโดยท่ัวกัน 

3. การสั่งซ้ือหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

 

ภาคผนวก 2 : การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

1. ช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ                 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

 อินเตอร์เน็ต (internet)                ไปรษณีย ์

 หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการประกาศกำหนดเพ่ิมเติมในอนาคต 
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2.    รายละเอียดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยในการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการ บริษัทจัดการจะหัก

เงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธี “เข้าก่อนออกก่อน (FIFO)” โดยเรียงลําดบัรายการตามเวลาที่ปรากฏในระบบ

นายทะเบียน ท้ังน้ี หากผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมทำการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาท่ีกำหนดหรือปฏิบัติไม่เป�นไปตาม

เง่ือนไขการลงทุนจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รับและจะต้องชำระเงินเพ่ิมให้แก่กรมสรรพากร 

2.1 วิธีการ วันเวลา และวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะเป�ดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.  

โดยบริษัทจัดการจะเป�ดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรกในช่วงเวลาไม่เกิน 15 วันทำการนับแต่วันถัดจาก

วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป�นกองทุนรวม 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการต่อไปน้ี 

1.  ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

(1)  ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที ่บริษัทจัดการหรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน 

หน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือส่งผ่านทางโทรสาร หรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด โดยระบุเป�นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะ

ขายคืนอย่างใดอย่างหนึ่งให้ชัดเจน โดยมีมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วย

ลงทุนต้องกรอกรายละเอียดใน “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน ซึ่งบริษัทจัดการหรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหรือยืนยันคำสั่งขายคืนหน่วย

ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป�นหลักฐาน 

(2)  บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคนืหนว่ยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดให้เป�น

วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป�นอย่างอื่น โดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ี

คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นเป�นเกณฑ์ในการคำนวณ หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก 

ผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และเป�นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(3)  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการ

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน 

2.  ทางไปรษณีย์ 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยระบุเป�นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนท่ี

ประสงค์จะขายคืนอย่างใดอย่างหนึ่งให้ชัดเจน โดยมีมูลค่าขั้นต่ำของการสัง่ขายคืนตามที่บริษัทจัดการกำหนด และ

กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน 

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ พร้อมแนบ

เอกสารหลักฐานตามท่ีบริษัทจัดการกำหนดหรือเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมหรือทดแทนตามท่ีเห็นสมควร เว้นแต่

บริษัทจัดการยินยอมผ่อนผันให้เป�นกรณีไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเก็บสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนฉบับผู้ถือหน่วย

ลงทุนไว้เป�นหลักฐาน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ไม่มีรายละเอียดและ

เอกสารดังกล่าวครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน 

(3) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ 

ภายในวันและเวลาทำการท่ีบริษัทจัดการประกาศกำหนดให้เป�นวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก

บริษัทจัดการเป�นอย่างอื่น โดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ัน

เป�นเกณฑ์ในการคำนวณ หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และเป�นราคาที่รับรองโดย

ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
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3.  ผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

(1)  เคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) 

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) 

เพื่อเป�นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเป�ดให้ใช้บริการดังกล่าว 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน วิธีการใช้บริการและกำหนดเวลาในการใช้บริการ 

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซต์

ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือผ่านช่องทางอ่ืนใดตามความเหมาะสม 

ก่อนเริ่มให้บริการ 

โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกิดจากวิธีการ

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีใช้บริการตามท่ีจ่ายจริง 

(2)  อินเทอร์เน็ต (Internet) 

(2.1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตบน

เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 

ขั้นตอนวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วย

ลงทุนกำหนด รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต โดยถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน

ยอมรับและผูกพันตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกำหนดไว้ดังกล่าว 

(2.2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ถึง 15.30 น. โดยถือว่าเป�นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายนั้น ในราคารับซื ้อคืน 

หน่วยลงทุนที ่คำนวณได้ ณ สิ ้นวันทำการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนั ้นเป�นเกณฑ์ในการคำนวณ หักด้วย

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และเป�นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(2.3) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. หรือนอกเหนือจากช่วงเวลาท่ีบริษัท

จัดการกำหนดหรือมีการทำรายการในวันหยุดทำการ ให้ถือเป�นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการ

ถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดไปนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขยายหรือ

เปลี่ยนแปลงเวลาการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือช่องทางอ่ืนตามความเหมาะสม 

(2.4)  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร 

และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) 

จากผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีใช้บริการตามท่ีจ่ายจริง  

(3)  ทางโทรศัพท์  

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อเป�นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู ้ถือ

หน่วยลงทุนในอนาคตได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทาง

โทรศัพท์ท่ีบริษัทจัดการจะกำหนดข้ึน  

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเป�ดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน

วิธีการใช้บริการและกำหนดเวลาในการใช้บริการโดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของ

บริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมก่อนเริ่มให้บริการ 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการ

ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีใช้บริการตามท่ีจ่ายจริง 

4.  ผ่านช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการประกาศกำหนดเพ่ิมเติมในอนาคต 

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางบริการอื่น ๆ เพื่อเป�นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคต โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัท
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จัดการกำหนดขึ้น ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเป�ดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ 

เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการและกำหนดเวลาในการใช้บริการโดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมก่อนเริ่มให้บริการ 

บริษัทจัดการอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกิดจากวิธีการขาย

คืนหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว (ถ้ามี) จากผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีใช้บริการตามท่ีจ่ายจริง 

2.2 การชำระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

โดยสั่งจ่ายเป�นเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโดยนำเงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของ  

ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือสามารถชำระโดยวิธีการอื่นใดเพื่อเป�นการอำนวย

ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ

ซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป�นการแก้ไขเพิ่มเติม

โครงการ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป�นผู้มอบให้ หรือดำเนินการหักกลบเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะนำเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนน้ีไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ  

 ผู ้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

โดยจะไม่นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการ

จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา เว้นแต่ในกรณี

ดังต่อไปน้ี 

(1.1) บริษัทจัดการขอผ่อนผันระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและ

ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับกรณีมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ 

  ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่า

และราคาดังกล่าวตามท่ีได้รับการผ่อนผัน 

(1.2) บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” 

(1.3) บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม

สั่ง” หรือตามข้อ “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” 

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจำเป�นต้องใช้

ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ตามท่ีสมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าขาย

คืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีเสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว 

บริษัทจัดการจะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือเว็บไซต์ของ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

เพิ่มเติม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ในกรณีท่ีกองทุนรวมไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีสั่งขายคืน

หน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป�นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่า

ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป�นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดยได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป�น
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หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนดตามข้อ “การรับชำระค่ารับซื้อคืนสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน” 

(2) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน จะทำในวันทำการถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืน

หน่วยลงทุนจำนวนน้ัน เว้นแต่กรณีตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน”  

ข้อ “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” หรือข้อ “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยนาย

ทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี  

(ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล์ (email) หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการ

กำหนด ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ัน 

(3) กรณีเอกสารหลักฐานการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้

ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนดังกล่าว  

หมายเหตุ :  

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ในการรับเงินค่าขายคืนเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารที่มิได้อยู่ในเขตสำนักหักบัญชี

กรุงเทพ และเป�นธนาคารอื่นที่นอกเหนือจาก 6 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด 

(มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และ

ธนาคารเกียรตนิาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการ

ชำระเป�นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำเงินดังกล่าวเข้าบัญชี

เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือดำเนินการโดยวิธีการอ่ืนใดข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ

บริษัทจัดการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเป�นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมในการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เข้าบัญชีของผู้ถือหน่วย

ลงทุนตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชย์กำหนด โดยตัดจ่ายจากจำนวนเงินท่ีจะโอนเข้าบัญชีน้ัน ๆ 

หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมธนาคารหรือวิธีที่ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอ่ืนใดตามความเหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับทางบริษัท

จัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร 

2.3 เง่ือนไขอ่ืนในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นแสดงความจำนงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน จะทำการยกเลกิ

หรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ท้ังน้ี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป�นกรณีพิเศษ 

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เริ่มทำการถึงเวลา 

15.30 น. สำหรับกรณีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา  15.30 น. บริษัทจัดการจะถือเป�นรายการสั่งขายคืน

หน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายถัดไป  

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนใน “คำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน” มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
ท่ีปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฏในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน  

(4)  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถชำระเงินค่าขาย
คืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” หรือ “การหยุด
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ ท้ังน้ี การยกเลิก
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน 
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(5) บริษัทจัดการจะส่งมอบสำเนาใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป�นหลักฐาน ยกเว้นในกรณีท่ี 
ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล์ (email) ท้ังน้ี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการเรียกเอกสารประกอบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเพ่ือประกอบในการทำรายการเพ่ิมเติมในกรณีท่ีบริษัท
จัดการเห็นสมควร 

(6) ในกรณีที่ช่วงระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการประกาศไว้ ตรงกับวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งให้เป�นวันหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ซึ่งเป�นวันที่บริษัทจัดการ
เป�ดทำการแต่มีคำสั่งให้เป�นวันหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการรับซื้อหน่วยลงทุนออกไปเป�นวันทำ
การถัดไป 

3.    รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 

ในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนควรศึกษาและ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฏหมายภาษีอากร 

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขาย
คืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมตามท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ และคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนตาม
กฎเกณฑ์ของบริษัทประกันชีวิตน้ัน ๆ  

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป�นจำนวนหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดท่ี
บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวน ข้ันต่ำ และเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์สำหรับ ผู้ลงทุน
ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัท
ประกันชีวิตภายในระยะเวลาที่กำหนดในหัวข้อ “การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ทั้งนี้ เพื่อให้เป�นไปตามข้อกำหนดของ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด บริษัทประกันชีวิตมี
หน้าที่ต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้แก่ผู้ลงทุนที่ซื้อประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ี
กำหนดในหัวข้อ “การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะเป�นไปตามท่ีบริษัทประกัน
ชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน  

4.    รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติม วันและเวลาทำการขายคืน หรือยกเลิกช่องทางหรือวิธีการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน วิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนดเพื่อความ
สะดวกและเป�นประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน โดยจะแจง้ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
หรือผ่านช่องทางอ่ืนใดตามความเหมาะสม 
 

ภาคผนวก 3 : การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

1.    ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ   ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

 อินเตอร์เน็ต (internet)        หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการประกาศกำหนดเพ่ิมเติมในอนาคต 
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2.    รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการและบริษัทจัดการอ่ืน 

สามารถขอรับหนังสือช้ีชวน คู่มือการลงทุน คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ได้ท่ีทำ

การของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทำการซื้อขายหนว่ยลงทุน หรือช่องทาง

อ่ืนท่ีบริษัทจัดการอาจแจ้งเพ่ิมเติมในอนาคต 

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษีและชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละ

รายการของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธี “เข้าก่อนออกก่อน (FIFO)” โดยเรียงลําดับรายการตามเวลาท่ีปรากฏในระบบนายทะเบียน 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีก

กองทุนหน่ึง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุน

ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จากกองทุนต้นทาง 

เพื่อไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง โดยเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวนี้จะถูกหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนเข้า (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของกองทุนปลายทางไว้ด้วย 

บริษัทจัดการจะเป�ดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่าง กองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) มาเข้า 

“กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิต้ี เอฟไอเอฟ” (กองทุนปลายทาง) ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้และ

ภายหลังการเสนอขายครั้งแรกในช่วงเวลาไม่เกิน 15 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป�นกองทุนรวม โดยเป�นไป

ตามเง่ือนไขวันและเวลาทำการซื้อขายของแต่ละกองทุนกำหนด   

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผลประโยชน์

ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะป�ดรับ

คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราวหรือถาวร โดยบริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือผ่านช่องทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมให้ผู้ลงทุนทุกรายทราบโดยท่ัวกัน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการต่อไปน้ี 

2.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 (1) กรณีกองทุนนี้เป�นกองทุนปลายทาง 

(1.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) หรือเรียกว่า “การสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนเข้า (Switch in)” โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการ

เลิกกองทุนอ่ืน ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนออก (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำมาชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ

กองทุนนี้ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้ โดยเป�นไปตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ใน  

ข้อ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก” หรือในระหว่างวันและเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนดให้เป�นวันเสนอขายหน่วย

ลงทุนของกองทุนน้ี ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในข้อ “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก” และ/หรือวันและเวลาท่ี

บริษัทจัดการอาจกำหนดเพ่ิมเติม 

(1.2)  ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจำนวนท่ีเป�นไปตามมูลค่า

ข้ันต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกตามท่ีกำหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป�นอย่างอ่ืน 

(2) กรณีกองทุนนี้เป�นกองทุนต้นทาง 

(2.1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) หรือเรียกว่า “การสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนออก (Switch out)” โดยนำเงินบางส่วนหรือท้ังหมดท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินท่ีได้จากการ

เลิกกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อ

หน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยน
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หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันและเวลาท่ีบริษัทจัดการเป�ดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป�นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ใน

ข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” และ/หรือวันและเวลาท่ีบริษัทจัดการอาจกำหนดเพ่ิมเติม 

(2.2)  ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทนุนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามมูลค่าขั้นต่ำการ

สั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกของกองทุนปลายทางตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป�น

อย่างอ่ืน 

(2.3)  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจำนวนที่ได้ทั ้งหมดจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี 

ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื ่น ๆ 

(กองทุนปลายทาง) ตามมูลค่าข้ันต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกของกองทุนปลายทางน้ัน ๆ (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอ

สงวนสิทธิท่ีจะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางดังกล่าว 

(2.4)  ในกรณีท่ีจำนวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ี

บันทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมด

เท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน และเป�นไปตามเง่ือนไขของกองทุนปลายทาง (ถ้ามี) 

2.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ - ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)  

(1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของบริษัท

จัดการ (ถ้ามี) หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ข้ันตอนวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วย

ลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลง

หรือเพ่ิมเติมในอนาคต โดยถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกำหนดไว้ดังกล่าว 

(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ทุกวันทำการ โดยวันและเวลาในการทำ

รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch in) เป�นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้ง

แรก” และการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out) เป�นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน” และ/หรือวันและเวลาท่ีบริษัทจัดการอาจกำหนดเพ่ิมเติม 

(3)  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกิดจากวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้ถือหน่วยลงทุน

ท่ีใช้บริการตามท่ีจ่ายจริง 

2.3 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางบริการ หรือวิธีการอ่ืน ๆ  

(1)  บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางบริการอ่ืน ๆ เพ่ือเป�นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุน เช่น การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM), บริการทางโทรศัพท์ หรือสื่ออ่ืนใดที่มี

ลักษณะเดียวกันที่บริษัทจัดการอาจเป�ดให้บริการเพิ่มเติมในอนาคตได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด 

โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามวิธีการใช้บริการท่ีบริษัทจัดการจะกำหนดข้ึน  

(2) บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกิดจากวิธีการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีใช้บริการตามท่ีจ่ายจริง  

(3) เมื่อบริษัทจัดการจะเป�ดให้ใช้บริการดงักล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ข้ันตอนวิธีการใช้บริการ

และกำหนดเวลาในการใช้บริการโดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่าน

ช่องทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมก่อนเริ่มให้บริการ 
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3. ราคาขายและรับซ้ือคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีส่งคำสั่งสับเปลี่ยน โดยมีหลักเกณฑ์ในการคำนวณดังน้ี 

(1) กรณีกองทุนน้ีเป�นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนออกของกองทุนต้นทาง หักด้วยค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป�นตัวคำนวณในการจัดสรรลดหน่วย

ลงทุนท่ีมีอยู่ 

(2) กรณีกองทุนนี้เป�นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนเข้าของกองทุนปลายทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป�นตัวคำนวณในการจัดสรรเพ่ิม

หน่วยลงทุนท่ีมีอยู่ 

อน่ึง มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้คำนวณราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องเป�นมูลค่าท่ีได้รับการ

รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

4. เง่ือนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

(1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ

เงินท่ีได้จากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอ่ืน เพ่ือชำระเป�นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีด้วยวิธีหักกลบ สามารถสั่งสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนเพ่ือซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีได้ ตามวิธีการในหัวข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก หาก

จำนวนเงินที่สับเปลี่ยนเข้ามาเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้มีจำนวนไม่เพียงพอที่จะซื้อหน่วยลงทุนตามที่กำหนดในส่วน

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนนี้เพื่อนำเงินที่ได้บางส่วนหรือทั้งหมดจากการขายคืนไปชำระเป�นค่าซื้อ

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นด้วยวิธีหักกลบ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ โดยระบุ

เป�นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยที่ต้องการสับเปลี่ยน อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของ

กองทุนปลายทาง ได้ตามวิธีการในหัวข้อการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะนำฝากเงินท่ีได้จากการขายคืนดังกล่าวเข้า

บัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเป�ดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นให้ตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หาก

จำนวนเงินดังกล่าวต่ำกว่าที่กองทุนปลายทางกำหนด บริษัทจัดการจะไม่นำเงินดังกล่าวไปซื้อหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที่จะ

ยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(3)  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเลกิกองทุนตามหัวข้อการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม หัวข้อการดำเนินการ

ของบริษัทจัดการเมื่อเลิกโครงการ หรือหัวข้อการชำระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิก

โครงการ ตามรายละเอียดท่ีระบุในรายละเอียดโครงการของกองทุนน้ีไปชำระเป�นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนด้วยวิธีหัก

กลบ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุเป�นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยท่ีต้องการจะสับเปลี่ยนอย่างใดอย่างหน่ึง ไม่น้อย

กว่าจำนวนข้ันต่ำในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะนำฝากเงินท่ีได้ดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากท่ีบริษัทจัดการ

เป�ดไว้เพ่ือรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนให้ตามความประสงค์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุน  

หากจำนวนเงินของทั้ง (1) (2) หรือ (3) ดังกล่าวต่ำกว่าที่กองทุนปลายทางกำหนด บริษัทจัดการจะไม่นำเงินดังกล่าวไปซื้อหน่วย
ลงทุน แต่จะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้หรือโดย
วิธีการอ่ืนใดข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

(4)  ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือเงิน

ท่ีได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป�นกรณีพิเศษ  

(5)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่า

ขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” 

และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ใน

รายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำสั่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือ ผู้ถือ
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หน่วยลงทุนโดยรวม หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อช่ือเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการ

ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนน้ัน ๆ โดยไม่จำเป�นต้องแจ้งผู้สั่งสับเปลี่ยนก่อนการดำเนินการ 

(6)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที ่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสม หรือเพ่ือ

ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตาม

ความเหมาะสม  

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติมช่องทาง หรือยกเลิกวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน วิธีการชำระเงินค่า
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนดเพื่อความสะดวกและเป�นประโยชน์สูงสุด
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือผ่านช่องทางอ่ืนใดตามความเหมาะสม 
 

ภาคผนวก 4 : ข้อกำหนดอ่ืน ๆ 

 การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม 

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน

รวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว เว้นแต่เป�นกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย

ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนท่ีถืออยู่ 

 การซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าเท่าน้ัน) 

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือท่ีเรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนได ้โดยติดตอ่กับ

บริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งน้ี การซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกำหนด และ

วิธีปฏิบัติท่ีแตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนท่ีซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดใน

เอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน  

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยไม่ถือว่าเป�นการแก้ไขโครงการจัดการ

กองทุนรวม ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

จัดการและบริษัทประกันชีวิต และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี้ 

1.  มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวน
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ : 

มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก  :  ไม่กำหนด 

มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป  :  ไม่กำหนด 

มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งขายคืน  :   ไม่กำหนด 

จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน  :  ไม่กำหนด 

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ  :  ไม่กำหนด 

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ  :  ไม่กำหนด 

เน่ืองจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกำหนดท่ีเก่ียวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ

เลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบักรมธรรม ์เช่น ค่าการประกนัภัย 

เป�นต้น ดังน้ัน การสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกำหนดในเรื่องมูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่า

ข้ันต่ำของการสั่งขายคืน จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุน
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คงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน

สามารถศึกษาข้อกำหนดดังกล่าวได้ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ 

2.  การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต : 

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัท

ประกันชีวิตกำหนด โดยชำระเป�นเงินสด แคชเชียร์เช็คหรือเช็คส่วนบุคคลหรือดราฟต์ ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกัน

กับธนาคารท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด คำสั่งหักบัญชีธนาคารหรือหักบัญชีบัตรเครดิตหรอืด้วยวิธีอ่ืนใดตามท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด 

ทั้งน้ี บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทำการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการในการ

สั่งซื้อ วิธีการชำระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต 

โดยระยะเวลาในการสั่งซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีกำหนดไว้ในโครงการ โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

จะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชำระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว 

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของ 

ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หากคำสั่งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย 

หรือเข้าข่ายบุคคลท่ีบริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน 

3.   การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 

(1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกัน

ชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งน้ี บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขใน

การขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ใน

กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขาย

คืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ในโครงการ และคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้สง่คำสั่ง

ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายังบริษัทจัดการแล้ว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจต้องการเอกสารหลักฐานจากผู้ถือกรมธรรม์ประกัน

ชีวิตควบการลงทุนจนครบถ้วนก่อนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตาม

จำนวนข้ันต่ำและเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือกรมธรรม์ 

ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัท

ประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน ทั้งน้ี 

เพ่ือให้เป�นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้าท่ีต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับ

จากบริษัทจัดการให้กับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป�นไปตามท่ีบริษัทประกันชีวิต

กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน  

ระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน

และราคาหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะไม่นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มี

ลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระ

ราคา 

(2)   การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 

บริษัทประกันชีวิตจะส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป�นประจำทุกเดือนเพ่ือนำค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชำระค่าการประกันภัย 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใด ตามอัตราและวิธีการท่ีกำหนดในกรมธรรม์ ซึ่ง

มูลค่าในการขายคืนอาจต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเป�นรายป� 
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ทั้งน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์หรือช่องทาง

อ่ืนท่ีบริษัทประกันชีวิตจะเป�ดเผยเพ่ิมเติมในเอกสารประกอบการขายท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต 

4.   การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

บริษัทประกันชีวิตจะเป�นผู้ออกใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 2. และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 3. 

ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัท

จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน 

5.  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

ผู ้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต  

ตามจำนวนข้ันต่ำ จำนวนเงินคงเหลือข้ันต่ำ และเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนระหว่าง

กองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้เท่าน้ันโดยต้องเป�นการทำรายการผ่านบริษัทประกันชีวิต  

การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเป�ดหนึ่ง (กองทุนเป�ดต้น

ทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทนุของกองทุนเป�ดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเป�ดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม ์โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป�นผู้ดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเป�ด

ต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพ่ือนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเป�ดปลายทาง หรือดำเนินการ

อ่ืนใดเพ่ือให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน 

ท้ังน้ี การดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังน้ี 

(1)  การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเป�ดต้นทางกองหนึ่งไปกองทุนเป�ดปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตาม

ความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป�นครั้งคราว 

(2)  การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป�นประจำตามคำสั่งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน

กองทุนเป�ดต้นทางกองหน่ึงเพ่ือไปลงทุนในกองทุนเป�ดปลายทางอีกกองหน่ึงหรือหลายกองทุนตามเง่ือนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแสดง

ความประสงค์ 

(3)  การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัต ิคือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเป�ดต้นทางกองหน่ึงหรือหลายกองไปกองทุนเป�ดปลายทางกองหน่ึง

หรือหลายกองทุนโดยอัตโนมัติทุกรอบสามเดือนของกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป�นไปตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความ

ประสงค ์

ทั้งน้ี รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันชีวิต ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย

ลงทุนทุกรายทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง 

บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป�นการช่ัวคราว และ/หรือถาวรในกรณีท่ีบริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป�น

ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ียกเลิกตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในกรมธรรม์ 

ราคาขายและราคารับซ้ือคืนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะใช้ราคาดังต่อไปน้ีเป�นหลักเกณฑ์ในการคำนวณ 

(1)   กรณีเป�นกองทุนเป�ดต้นทาง การกำหนดราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 

(2)   กรณีเป�นกองทุนเป�ดปลายทาง การกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ณ 

วันที่ส่งคำสั่งซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเป�ดปลายทาง และบริษัทประกันชีวิตได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเป�ด

ปลายทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคาขายและราคารับซื้อคืนในการสับเปลี่ยน

การถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องเป�นราคาท่ีได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
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ทั้งนี ้ ในแต่ละรูปแบบของการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนซึ่งเป�นวันที่กำหนดราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน 

จะหมายถึงวันดังต่อไปน้ี 

กรณีการสับเปลี่ยนกองทุน วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันที่บริษัทประกันชีวิตได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

ครบถ้วนจากผู้ถือหน่วยลงทุนภายในเวลาทำการท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ 

กรณีการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ วันท่ีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทำการถัดจากวันท่ีบริษัทประกันชีวิตได้รับคำสั่งสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนท่ีถูกต้องครบถ้วนจากผู้ถือหน่วยลงทุนภายในเวลาทำการท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด สำหรับการทำรายการในครัง้แรก และ

ในวันทำการถัดจากวันครบรอบการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติสำหรับการทำรายการในครั้งต่อ ๆ ไป 

กรณีการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ วันท่ีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทำการถัดจากวันครบรอบทุกสามเดือนของกรมธรรม์ 

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตทุกวันและเวลาทำการตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด 

โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ชัดเจน พร้อมระบุจำหน่วยลงทุนท่ีต้องการสับเปลี่ยน ท้ังน้ี บริษัทประกันชีวิตขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่

ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่เป�นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตระบุในแบบฟอร์มหรือกรมธรรม์หรือในกรณีที่จำนวน

เงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอข้ันต่ำท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนดในการนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเป�ดปลายทาง 

โดยบริษัทประกันชีวิตจะยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวทันที โดยไม่จำเป�นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนน้ันได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์

แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

บริษัทประกันชีวิตจะเป�นผูจ้ัดส่งใบยืนยันการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันที่ได้

ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกัน

ชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคำสั่งครั้งแรก หรือสรุปส่งเป�นรายงานรายป� แล้วแต่กรณี ทั้งน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์

สอบถามสถานการณ์ลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด 

6.  วันและเวลาในการขาย รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตได้ทุกวันและเวลาทำการที่บริษัทประกันชีวิต

กำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการเกี่ยวกับกองทุน ได้แก่ การซื้อหน่วยลงทุน (การชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ) 

การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันชีวิต) การสับเปลี่ยนกองทุน และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติได้โดย

ส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด 

7.  การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน : 

(1)   เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจำป� หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดส่งให้กับผู้ถือ

หน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตจะดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้

กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนต่อไป 

(2)   รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน 

บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป�นรายป� ท้ังน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะ

การเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจาก

บริษัทประกันชีวิตได้ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด 

8.   สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของ

กองทุนน้ีเพียงอย่างเดียว ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังน้ี 

1).  ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดท้ังสิ้น 

2).  ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป�นหลักประกัน 
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3).  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภยัในการยกเลิกการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน

หลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิตโดยบริษัทประกันชีวิตจะเป�นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการใน

ส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน 

4).  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป�น

ตัวแทนในการรวบรวม และนำส่งคำสั่งซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เป�ดเผยช่ือท่ี

แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการ

โดยตรง เป�นต้น 

5).  สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบ้ียประกันในการลงทุนในกองทุนรวม 

6).  สิทธิในการขอรับหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 

7).  สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัท

ประกันชีวิตน้ัน 

8).  สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของตัวแทน

ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 

9).  สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจน

รับทราบคำเตือนและคำอธิบายเก่ียวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน 

10). สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน 

เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยู่ในข้ันตอนการดำเนินการเพ่ือการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป�นต้น 

11). สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนขายหน่วยลงทุน

ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมท้ังการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป�นต้น 

9.  ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ลงทุนท่ีซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน: 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย (FRONT-END FEE) : 

-ไม่ม-ี 

• ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : 

-ไม่ม-ี 

ทั้งน้ี บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต

ควบการลงทุนหรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดรวมถึงสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื ่อนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ลงทุนท่ีซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 

 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในป� พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) 

โดยมีผลบังคับใช้วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศ

สหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศ

สหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีใน

สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเป�ดหรือมีไว้กับ FFI น้ัน นอกจากน้ียังปรากฎด้วยว่าในป�จจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายท่ีมี

ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศ

ท่ีเก่ียวข้อง”) 
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กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป�น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศ

สหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี FATCA 

กำหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพ่ือหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการกำหนดให้ลูกค้าบาง

ประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ 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) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืน ๆ นอกประเทศ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ป� พ.ศ. 2560 เป�นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ี

เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ

ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าท่ีดำเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมท่ีเป�น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขาย

และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือ

ดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับ

ซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป�นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ี

เก่ียวข้อง และเพ่ือให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศ

ท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมท้ังผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน 

และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังน้ี 

(1)  ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป�นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป�นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

กำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา 

จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงนิป�นผลทีไ่ด้รับ เป�นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือ

หน่วยลงทุนน้ันกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐท้ังในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

(2)  ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศ

สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน

สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป�นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐาน

เพ่ือยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีท่ีเป�นลูกค้าสถาบันการเงิน) ท้ังน้ี เป�นไปตามหลักเกณฑ์

และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว 

(3)  ดำเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือเป�นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการ

ดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่างดังต่อไปน้ีตามความจำเป�นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามท่ีบริษัทจัดการ

แจ้งน้ีแล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบุไว้ในคำขอเป�ดบัญชี   

(1)   ไม่รับคำสั่งซื้อ / สับเปลี่ยน / โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(2)   ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 



 

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ 77 

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินป�นผล และ/หรือเงินท่ีชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายน้ันได้ เพ่ือให้

สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ท้ังน้ี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดำเนินการอ่ืนใดอันเป�นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึน หากมีการ

ดำเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 

การดำเนินการดังกล่าวถือเป�นความจำเป�น และเป�นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป�นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้

บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจ

ต้องถูกหัก ณ ท่ีจ่าย หรือถูกป�ดบัญชีธนาคารตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน

ท่ีเข้าข่ายเป�นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป�นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกำหนด) เท่าน้ัน 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกำหนดเพ่ือรองรับการดำเนินการตามท่ีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ 

(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน 

หรือดำเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกำหนด โดยไม่จำเป�นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
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